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ABSTRACT  

 

In 1817 the then fourteen-year old bank - Malmö diskont - was subjected to a bank run and the 

bank closed. At the time, Malmö diskont was one of three privately owned commercial banks. All 

three had to close as bank runs occurred on the other two banks as well. Thus, these banks, with 

their roots in the 18th century disappeared with noticeable economic repercussions. Although 

Sweden had a large non-bank credit market, consisting of merchants and private bankers, it took 

a long time to restore confidence in privately owned commercial banks. 

 

The purpose of this Ph.D. thesis - Malmö diskont, an institutional analysis of a banking crisis - is 

to increase the knowledge about the banking crisis in Sweden in 1817. The research question is: 

“Why did Malmö diskont go under?” Institutional theory has been used as a tool to arrive at the 

answer. The basic assumption is that institutions both set the limits for individuals‟ actions and 

sometimes direct them towards actions. The results have been arrived at by mapping the existing 

institutional framework and analyze how it interacted with the Malmö diskont management.  

 

The conclusion is that the banking crisis evolved in two stages. The first stage was that the 

financial position of Malmö diskont became untenable in the interaction between institutions and 

actors. The thesis describes how the crisis developed. Malmö diskont was beyond hope of 

survival in 1817. It was not only a matter of a liquidity squeeze. New equity and a bail-out were 

needed for survival, as well as a restructuring of the institutional structure for survival. The 

second stage occurred when the financial position became clear for the government. The same 

support procedure was initially followed as in earlier liquidity crises for the discount banks. 

However, the institutional framework was over-ridden by an actor - the government, led by the 

crown prince – who did not pursue the rescue operation with the same determination as in earlier 

crises and Malmö diskont was allowed to fall.  
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FÖRORD 

 

Avhandlingen beskriver den skånska banken Malmö diskonts fall 1817.  När Malmö diskont föll, 

drog den med sig de båda övriga privatägda diskonterna – Göteborgs diskont och Göta 

Kanaldiskonten. Det var en tidig bankkris i Sverige.   

 

Bankkrisforskning kommer alltid att ha aktualitet, eftersom bankkriser kommer att inträffa även i 

framtiden. Bankkriser är inget modernt fenomen utan de har inträffat sedan banker inrättades på 

medeltiden. Det faktum att jag arbetat 34 år i bank och upplevt ett antal bankkriser, har varit en 

stark drivkraft i min forskning för att förstå mekanismerna bakom kriserna. Genom mitt arbete 

vill jag öka kunskapen om bankkriser. Att sträcka ut tidsperspektivet ökar förståelsen om 

bankkriser. De amerikanska nationalekonomerna Carmen Reinhart & Kenneth Rogoff skriver: 

“We have been here before”1 I en undersökning lägger de ett kvantitativt makroekonomiskt 

perspektiv på finansiella kriser under de senaste 800 åren och har upptäckt ”ovanliga” kriser, som 

vid närmare studium visar sig var långt vanligare än de, och de flesta andra också, tidigare trott.2  

Den amerikanske nationalekonomen Robert J. Shiller hävdar att för att ha förutsett den senaste 

finansiella krisen, borde man ha studerat historien noggrannare och speciellt ”institutions and 

law”. Han fortsätter: ”We should have talked to grandpa.”3  

 

Många har medverkat till att denna avhandling kan läggas fram. 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 för att ni varit stränga när det behövdes. Kent sade vid ett tillfälle att han undrade 

varför jag utsatte mig för det här brutala nagelfarandet, men för mig har det varit en utvecklande 

process. Listan över alla andra, som på ena eller andra sättet bidragit till att avhandlingen nu ligger 

tryckt är lång. På skolan har Eva Pettersson varit den lots, som lett mig rätt i administrationen för 

att komma fram till disputation, men alla kollegor har gett mig stöd på många sätt. 

Det finns också inspiratörer, kursledare, kurskamrater, doktorandkursledare, seminariekamrater 

och andra, som är engagerade i den finansiella historien, som under mina år med de ekonomisk-

                                                 

 

1 Reinhart & Rogoff (2009), s. xxv. 

2 Ibid., s. xxvii. 

3 Shiller (2010). 
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historiska studierna genom att delta i, stödja eller påverka mitt arbete fått mig att hålla ångan 

uppe. Listan skulle kunna göras lång, men här är några: Rolf Adamson, Bertil Andersson, 

Christina Dalhede, Göran Edsbäcker, Klas Eklund, Susanna Fellman, Martin Fritz, Sven Fritz, 

Anders Grönlund, Axel Hagberg, Per H Hansen, Ylva Hasselberg, Rolf Henriksson, Maths 

Isacsson, Jan-Olov Jansson, Magnus Johannesson, Olle Krantz, Ingvar Körberg, Emilia 

Liljefrost, Erik Lindberg, Håkan Lindgren, Olle Lindgren, Svante Lindqvist, Folke Ludwigs, 

Mikael Lönnborg, Lars Magnusson, Mats Morell, Charles Munn, Göran B. Nilsson, Klas Nyberg, 

Mats Olsson, Tom Petersson, Duncan Ross, Hans Sjögren, Richard Sylla, Johan Söderberg, Juha 

Tarkka, Lars-Erik Thunholm, Mikael Wendschlag, Misse Wester, Gunnar Wetterberg, Ian 

Wiséhn, Karin Ågren och Anders Ögren. Till dessa kommer all arkiv- och bibliotekspersonal, där 

jag vill lyfta fram tre: Åke Norström och Staffan Gudmundsson på Malmö stadsarkiv och Arvid 

Jakobsson på Bernadottes familjearkiv.  

 

Att framställa en avhandling kräver resurser. Resor till arkiven och vid kursdeltagande, 

framläggande av delrapporter, inköp av litteratur och illustrationer är exempel på vad resurserna 

behövs till. För finansiellt stöd till detta framför jag till Bankforskningsinstitutet på 

Handelshögskolan i Stockholm och min kontakt på institutet, Pirjo Furtenbach, ett stort tack.  

 

Avslutningsvis vill jag tacka personer utanför den akademiska sfären, framför allt Eva, som ställt 

upp hundratio procent på mitt arbete. Övrig familj, vänner, gamla kollegor och anförvanter har 

stött mig med en balanserad blandning av engagemang, häpenhet och nyfikenhet. Det har varit 

en lång resa och att söka sig en plats i den akademiska världen har för mig varit en upplevelse. Jag 

kallar det för mitt ”tredje liv”. Om det fortsätter eller om det kommer ett fjärde får framtiden 

utvisa. Har jag genom det här arbetet fått in en fot, eller åtminstone en tå, om än bara en lilltå i 

forskarsamhället, kittlas jag av vad en finanshistoriker en gång sade till mig: ”Det saknas inte 

forskningsuppgifter, det saknas forskare.” Och idéer har jag… 

 

Stockholm i september 2011/ Tom Kärrlander 
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4 Samtliga diagram och tabeller och bilagor har konstruerats av författaren, på basis av angivna källor. 
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Bilderna är valda för att illustrera objekt eller personer, som behandlas i den näraliggande texten. 

De porträtt som inkluderats är alla ungefär samtida med Malmö diskont. Carl Magnus 

Nordlindhs porträtt är dock odaterat. 

 

Bild 1: Karl Johan Bernadotte 

Bild 2: Carl Magnus Nordlindh 

Bild 3: Aktiebrev 

Bild 4: Gustaf Fredrik Wirsén 

Bild 5: Hans Järta  

Bild 6: Wilhelm af Klinteberg  

 

ÖVRIGA KOMMENTARER 

I texten har använts det namn som Bernadotte accepterade vid sin adoptering - Karl Johan. I citat 

där stavningen Carl Johan använts, har detta fått stå kvar. Brev och andra otryckta källor har 

skrivits av med den exakta stavning, som förekommer i originaldokumentet. Språket är inte 

moderniserat eller korrigerat. Ett speciellt problem med handskrivna källor är att under de yngre 

diskonternas tid samexisterade tysk och latinsk handstilspraxis.5  

I texten finns citat, som är delar av meningar. Meningarna är ofta mycket långa och sammansatta. 

Franska citat har alltid översatts. Engelska citat har ibland översatts och översättningen är i båda 

fallen författarens egen.  

[ ] i text innebär en egen förklarande anmärkning utom där de innehåller tre punkter ([...]) då det 

innebär att mellanliggande text utelämnats. ( ) eller (…) i citattext innebär att ett citerat ord är 

oläsligt eller med tvekan läsligt. I löpande text används citattecken på ett normalt sätt. 

Förkortningar för myndigheter och organisationer – ”RSB”, ”Banken” eller ”Riksbanken” för 

Riksens Ständers Bank t. ex. – förklaras i texten den första gången de används. Förkortningar för 

arkiv och bibliotek redovisas i Käll – och litteraturförteckningen.  

I Sverige cirkulerade olika betalningsmedel. Från 1803 fastställdes att en riksdaler banco (”Rdr”) 

skulle vara utbytbar mot en riksdaler specie (fint silver) eller en och en halv riksdaler riksgälds; de 

första två utgivna av Riksens Ständers Bank och det senare av Riksgäldskontoret ”RGK”, eller 

”Riksgälden”. Utbytesmöjligheten mot silvermynt upphörde 1810 och återinfördes på 1830-talet.  

  

Nyckelord: Malmö diskont – diskonter - bankkris – bank 

                                                 

5 Se t. ex. Swedlund & Svenonius (1938), s. 3 ff. 
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KAPITEL 1. INLEDNING 

 

1.1. BAKGRUND 

Malmö diskont spelade en viktig roll i Malmö stads och Skånes utveckling under de första 

decennierna på 1800-talet. Diskonter var banker. Benämningen diskont berodde på att de gav 

diskontlån. Dessa kännetecknas av att låntagaren betalar ränta i förskott. Utlåningsräntan 

diskonterades till nuvärde och drogs av från lånesumman. Malmö diskont, Göteborgs diskont, Åbo 

diskont och Göta kanaldiskonten var fyra privatägda affärsbanker, som verkade under de två 

första decennierna på 1800-talet. Dessa banker brukar kallas för ”de yngre diskonterna”, för att 

skilja dem från den handfull diskonter, som verkade på 1700-talet (”de äldre diskonterna”).6 

 

Malmö diskont deltog i finansieringen av enskiftet, ombyggnaden av Malmö stad från en 

militärstad till handels- och manufakturstad och kulturella investeringar, som byggandet av 

teatern samt renoveringen av rådhuset vid Stora torget. Dessutom var den ledande av 

direktörerna i Malmö diskont, Carl Magnus Nordlindh, bl. a. i sin egenskap av borgmästare, 

drivande för andra förbättringar i staden, som att grunda en skjutsinrättning, införa gatubelysning 

och att förbättra stadens fattigvård. 

 

Den redovisade lönsamheten i Malmö diskont var god ända till den föll 1817. Då avslöjades för 

allmänheten att banken i själva verket hade gjort stora förluster på några få låntagare och dolt 

detta för utomstående. Staten var sträng mot de tre bankdirektörerna och en rättegång inleddes 

snart efter fallet. Åklagarna yrkade på hårda straff. Den 2 november 1818 skrev Samuel Christian 

Björkman, f.d. direktör 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.”7 Så långt hade det gått 

för Malmö Diskont, att dess f.d. direktörer hotades med avrättning. De ansågs ha vanskött 

banken så grovt att det ledde till dess kollaps 1817.8 Denna vanskötsel skulle berättiga till lagens 

                                                 

6 En översikt av diskonterna finns i bilaga 1. 

7 Brev från Samuel Christian Björkman till Carl Gustaf von Schwerin den 2 november 1818, Fluurs gåva, LLA. Det 

fanns precedens på att kräva och utdöma lagens strängaste straff till bankdirektörer, nämligen när Johan Palmstruch, 

grundare av Stockholms Banco av Svea hovrätt dömdes till förvisning och om han inte betalade det som kronan lagt 

ut för att täcka förlusterna i Stockholms banco avrättas. (Wetterberg (2009), s. 45.) Varken i Palmstruchs eller 

diskontdirektörernas fall kom dödsstraffet till användning. 

8 Se t. ex. Statsrådsprotokollet den 27 september 1817, RAM. 
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strängaste straff. Malmö diskont drog i fallet med sig de två andra kvarvarande privatägda 

affärsbankerna i Sverige - Göteborgs diskont och Göta Kanaldiskonten.9  

 

”Vanskötsel” är den gängse förklaringen till Malmö diskonts fall. I litteraturen om diskonten 

behandlas framför allt de händelser, som präglade slutet av diskontens verksamhet, de brottsliga 

handlingarna. Ekonomhistorikern Lars Pettersson beskriver det t. ex. som: ”Malmödiskontens 

vanskötsel.”10 Han skriver: ”När den misskötta Malmödiskonten föll…”11 Astronomen, 

ekonomen och rektorn för Lunds universitet J. Mortimer Agardh skriver: ”Oredlighet vid 

förvaltningen var orsaken till diskontens i Malmö obestånd.”12 Ekonomen Carl Martin Rosenberg 

skriver att: ”Revisionen i Malmö samma år [1817] visar en exempellöst skamlig skötsel…”13 

Nationalekonomen A.W. Flux, som på den amerikanska kongressens uppdrag skrev om det 

svenska banksystemet, 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 den amerikanske 

ekonomhistorikern Lars G Sandbergs referat blir: ”But excessive, unsound and illiquid 

investments eventually led to the demise of all the discount companies by 1817.”16 Malmö 

diskont hade, när den avvecklades ett negativt eget kapital på grund av de dåliga affärerna. 

Diskontdirektörerna hade dolt dessa och förfalskat bokföringen.  

 

 Historien har stämplat Malmö diskonts krasch som resultatet av vanskötsel, men orsakerna låg 

djupare än så. Tanken om att samhällsekonomin styrs av rationella beslut av rationella 

beslutsfattare utgår från det neoklassiska teoribegreppet – den rationelle ”economic man”. Men 

människor är irrationella hävdar Kindleberger i sin bok om kriser: ”Rationalitet är sålunda ett a 

                                                 

9 Åbo diskont verkade bara under tiden 1805 till 1808. 

10 Pettersson (1989), s. 143. 

11 Ibid., s. 152. 

12 Agardh (1865), s. 185. 

13 Rosenberg (1878), s. 69. Carl Martin Rosenberg (1843-1915) arbetade några år som banktjänsteman, var journalist 

på Aftonbladet och Svenska Dagbladet och hade antikvariat. Han betraktas som en ”kompetent utgivare av 

ekonomiska och topografiska handböcker” Källa SBL, band 30. 

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 kunna vara: 

förhastat, överilat, för djärvt, vårdslöst eller oöverlagt beteende.. 

15 Flux (1910), s. 27. 

16 Sandberg (1978), s. 659. 

2 

 

strängaste straff. Malmö diskont drog i fallet med sig de två andra kvarvarande privatägda 

affärsbankerna i Sverige - Göteborgs diskont och Göta Kanaldiskonten.9  

 

”Vanskötsel” är den gängse förklaringen till Malmö diskonts fall. I litteraturen om diskonten 

behandlas framför allt de händelser, som präglade slutet av diskontens verksamhet, de brottsliga 

handlingarna. Ekonomhistorikern Lars Pettersson beskriver det t. ex. som: ”Malmödiskontens 

vanskötsel.”10 Han skriver: ”När den misskötta Malmödiskonten föll…”11 Astronomen, 

ekonomen och rektorn för Lunds universitet J. Mortimer Agardh skriver: ”Oredlighet vid 

förvaltningen var orsaken till diskontens i Malmö obestånd.”12 Ekonomen Carl Martin Rosenberg 

skriver att: ”Revisionen i Malmö samma år [1817] visar en exempellöst skamlig skötsel…”13 

Nationalekonomen A.W. Flux, som på den amerikanska kongressens uppdrag skrev om det 

svenska banksystemet, 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 den amerikanske 

ekonomhistorikern Lars G Sandbergs referat blir: ”But excessive, unsound and illiquid 

investments eventually led to the demise of all the discount companies by 1817.”16 Malmö 

diskont hade, när den avvecklades ett negativt eget kapital på grund av de dåliga affärerna. 

Diskontdirektörerna hade dolt dessa och förfalskat bokföringen.  

 

 Historien har stämplat Malmö diskonts krasch som resultatet av vanskötsel, men orsakerna låg 

djupare än så. Tanken om att samhällsekonomin styrs av rationella beslut av rationella 

beslutsfattare utgår från det neoklassiska teoribegreppet – den rationelle ”economic man”. Men 

människor är irrationella hävdar Kindleberger i sin bok om kriser: ”Rationalitet är sålunda ett a 

                                                 

9 Åbo diskont verkade bara under tiden 1805 till 1808. 

10 Pettersson (1989), s. 143. 

11 Ibid., s. 152. 

12 Agardh (1865), s. 185. 

13 Rosenberg (1878), s. 69. Carl Martin Rosenberg (1843-1915) arbetade några år som banktjänsteman, var journalist 

på Aftonbladet och Svenska Dagbladet och hade antikvariat. Han betraktas som en ”kompetent utgivare av 

ekonomiska och topografiska handböcker” Källa SBL, band 30. 

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 kunna vara: 

förhastat, överilat, för djärvt, vårdslöst eller oöverlagt beteende.. 

15 Flux (1910), s. 27. 

16 Sandberg (1978), s. 659. 



3 

 

priori antagande snarare än en beskrivning av världen”17 och ägnar fem sidor åt att förklara att folk 

agerar i strid med den neoklassiska modellen, särskilt i samband med kriser. Den mänskliga 

naturen får stort utrymme i Kindlebergers beskrivning. Även Reinhart & Rogoff berör detta i sin 

bok om finansiella kriser. De skriver att länder, institutioner och finansiella instrument må 

förändras över tiden, men det gör inte den mänskliga naturen;18 eller som Akerlof och Shiller 

uttrycker det: ” … många tidigare händelser [finansiella kriser i historien Förf:s anm.] är rotade i 

den mänskliga naturen, som är lika kraftfull som någonsin.”19 De nämnda författarna vill dämpa 

optimismen om att kunna sammanfatta världen i (national)ekonomiska modeller. 

Nationalekonomen och ekonomhistorikern Lars Jonung pekar också på nationalekonomins 

begränsningar jämfört med traditionell litteratur om finansiella kriser som enligt Jonung omfattar 

de böcker som medtagits i litteraturförteckningen och citeras i detta arbete, t. ex. 

Kindleberger(2000), Minsky (2008), Akerlof & Shiller (2009), och Cooper (2008).20  

 

1.2. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGA 

Syftet är att öka kunskapen om bankkrisen 1817.  Forskningsfrågan är: Varför gick Malmö 

diskont under? I detta avsnitt motiveras syfte och val av forskningsfråga. Utgångspunkten för 

valet av avhandlingsämne var att undersöka varför bankkriser inträffar. Bankerna är en del av 

samhället. Bankerna påverkar och påverkas av utvecklingen i samhällsekonomin. Bankverksamhet 

har alltid varit knuten till handelns och industrins framväxt samt allmänhetens penninghantering. 

Bankkriser får ofta stora samhällsekonomiska konsekvenser.  

 

De äldsta bankerna grundades på medeltiden och historien erbjuder många exempel på 

bankkriser. South Sea Bubble och Sword Blade Bank i England 1720 och Mississippibubblan 

med Banque Générale och Banque Royale i Frankrike samma år är två tidiga exempel.21 

Bankbranschen har alltid varit reglerad, antingen genom myndighetsbeslut eller, som i Skottland 

mellan 1695 och 1845, genom spelregler som bankerna själva satte upp eller en blandning av de 

                                                 

17 Kindleberger (2000), s. 24. 

18 Reinhart & Rogoff (2009), s. xxvii. 

19 Akerlof & Shiller (2009), s. 73. 

20 En utförlig diskussion finns i Jonung (2009), s. 82 – 85. 

21 För översikter av bankkriser i världen sedan ca 1800 se Reinhart & Rogoff (2009) Appendix A.4. och för 

finansiella kriser (inkl. bankkriser) Kindleberger (2000), Appendix B. Kindleberger påpekar i sitt förord att det 

funnits finansiella kriser även före 1700-talet, där finansiella institutioner förekommit, men har valt att börja sin 

historiska överblick år 1720. 
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båda. Bankernas kontext har till stor del varit institutionell, manifesterad antingen genom 

formella regler eller genom underförstådda regler – sedvänjor, normer etc. För att analysera 

bankkrisers uppkomst är det därför naturligt att använda institutionell teori, som kan användas 

instrumentellt, dvs. som ett verktyg att beskriva en bankkris. John Commons och Douglass 

North tillhandahåller en begreppsapparat för analysen som redovisas i Kapitel 3.  

 

Valet av undersökningsobjekt för att beskriva en bankkris är Malmö diskont. Den genomgick en 

period av kraftig uppgång som slutligen följdes av en krasch och banken, tillsammans med de 

andra privatägda bankerna gick under. Under 1810-talet fanns tre privatägda diskonter – Malmö 

diskont, Göteborgs diskont och Göta kanaldiskonten. De tre diskonterna under perioden hade 

starka relationer och gemensamma drag, men händelseförloppet kring Malmödiskonten inledde 

krisen och var därför ett naturligt val bland de tre, för att studera den bankkris, som ledde till alla 

diskonternas fall.22  

 

Analysen av den institutionella strukturen och hur samspelet mellan aktörer och institutioner 

fungerade avser att bedöma hur institutionerna påverkade Malmö diskont och vice versa och hur 

en kris växte fram i ett samspel mellan institutioner och aktörer.  

 

Malmö diskonts fall har behandlats tidigare i litteraturen. Skuldfrågan och den tekniska 

beskrivningen av det agerande som så småningom utlöste diskontens fall har beskrivits av både 

Helander (1977) och Sjövall (1940). Andersson (1985) har analyserat räkenskaperna i diskonten. 

Andreen (1958)har satt in diskonterna i ett politiskt sammanhang. Händelserna har inte 

analyserats med hjälp av institutionell teori, som är den metod som används i föreliggande 

arbete.23  

 

1.3. METOD OCH KÄLLKOMMENTAR 

För att beskriva händelseförloppet fram till kraschen 1817 studerades inledningsvis den 

tillgängliga litteraturen. Denna utgörs av både 1800- och 1900-talspublikationer. Därefter följde 

en genomgång av samtida källor, främst protokoll, korrespondens och bolagshandlingar. Med 

                                                 

22 När valet av undersökningsobjekt var fattat, var det en fördel att det fanns rikt källmaterial. Även om det finns rikt 

källmaterial om de båda andra diskonterna så skriver arkivarien Folke Ludwigs att: ”Bäst bevarat [av de yngre 

diskonternas arkiv]syns Malmödiskontens vara.” (Ludwigs (1998), s. 158). Folke Ludwigs, f.d. arkivarie på Riksarkivet 

är den som katalogiserat diskonternas arkiv.    

23 För en fördjupning av avhandlingens institutionella ansats, se kapitel 3. 
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1.3. METOD OCH KÄLLKOMMENTAR 
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22 När valet av undersökningsobjekt var fattat, var det en fördel att det fanns rikt källmaterial. Även om det finns rikt 

källmaterial om de båda andra diskonterna så skriver arkivarien Folke Ludwigs att: ”Bäst bevarat [av de yngre 

diskonternas arkiv]syns Malmödiskontens vara.” (Ludwigs (1998), s. 158). Folke Ludwigs, f.d. arkivarie på Riksarkivet 

är den som katalogiserat diskonternas arkiv.    

23 För en fördjupning av avhandlingens institutionella ansats, se kapitel 3. 
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denna genomgång som grund, producerades beskrivningen av händelseförloppet fram till Malmö 

diskonts kollaps.  

 

Tiden under vilken Malmö diskont verkade – 1804 till 1817 – var en tid då den institutionella 

strukturen var stadd i en kraftig omvandling inte bara vad avser bankverksamhet utan också 

konstitutionellt och ekonomiskt. Sverige fick en ny grundlag, landets yta reducerades kraftigt med 

förlusten av Finland och det var en tid då landet började ändra karaktär från jordbruks- till 

industriland. Även inom den finansiella sektorn var översiktsperioden en brytningstid och senare 

i texten visas att banksystemet under inledningen av 1800-talet både hämtade drag från 1700-

talets banksystem och var en förelöpare till 1800-talets privata banksystem.   

 

Institutioner i denna avhandling delas in i formella och informella institutioner. Med formella 

institutioner avses lagar, reglementen, myndighetsbestämmelser, etc. Med informella institutioner 

avses etablerade beteendemönster, vanor eller seder, som kan betraktas som normer eller 

oskrivna lagar.24 Alla institutioner sammantaget bildar den institutionella ramen eller strukturen. 

För att analysera den institutionella ramen för bankverksamhet fram till dess Malmö diskont 

kollapsade användes dels myndighetsdokument dels händelseförloppet och institutioner – 

formella och informella - identifierades. De formella institutionerna kunde härledas med hjälp av 

samtida offentliga tryckta eller handskrivna dokument – reglementen, lagar, bestämmelser och 

protokoll. Bland protokollen finns statsrådsprotokoll och bankofullmäktiges protokoll.  

 

De informella institutionerna, t. ex. bankseden, har härletts både ur samtida källor och ur 

litteratur, som behandlar tiden före och under undersökningsperioden. Den informella 

institutionella strukturen var huvudsakligen knuten till sociala relationer och aktörer. Enskilda 

personer var bärare och skapare av institutioner, som t. ex. bankseden.  

 

För studiet av äldre företag krävs tur för att samtida material ska finnas tillgängligt och för att 

man ska kunna rekonstruera och skapa en rättvisande bild av ett företags utveckling. Malmö 

diskont var tursamt nog en statsangelägenhet. Det ledde till att Riksgäldskontoret omedelbart 

efter kraschen rekvirerade bankens interna material. Det faktum att Malmö diskont var en viktig 

del av det privata banksystemet som fick understöd från staten innebar att verksamheten även 

                                                 

24 North (1990), s. 3. 
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under diskonternas aktiva tid blev föremål för myndigheternas uppmärksamhet, samtidigt som 

diskussionen protokollfördes.  

 

Samtida källor ger en uppfattning om hur relationer skapades och fungerade, hur diskontens 

administration och räkenskaper byggdes upp och hur den institutionella ramen påverkade och 

påverkades av företags verksamhet. Följande kriterier har styrt källsökningen: De skall vara 

samtida för att komma så nära händelseförloppet som möjligt och de skall relatera till personer 

(korrespondensen mellan de styrande i samhället under diskontens tid var omfattande och är väl 

bevarad) hos aktörerna (regeringen och andra myndigheter samt diskonterna) med anknytning till 

händelserna i Malmö diskont: Kronprinsen, Gustaf Fredrik Wirsén, Lars von Engeström, Gustaf 

af Wetterstedt, Hans Järta, Carl David Skogman, (alla ledande personligheter inom statsrådet), 

Baltzar von Platen (statsråd och närstående Göta Kanaldiskonten) Johan Christopher Toll 

(generalguvernör i Skåne och närstående Malmö diskont) och Wilhelm af Klinteberg 

(landshövding i Skåne) är några exempel; eller organisationer och sammanslutningar i Skåne 

(Handelssocieteten, hushållningssällskap, Amarantherorden, S:t Knuts gille m fl.) under perioden.  

 

I den närmast följande texten kommenteras källornas oberoende, samtidighet, tendens, äkthet 

och utelämnande.  

 

Det finns skäl att anta att källorna inte är oberoende av varandra. En felkälla är vad som hände i 

de sociala relationerna i Malmö och Skåne. Det sociala livet var välutvecklat - i exempelvis 

yrkessammanslutningar, ordnar, gillen och hushållningssällskap. Influenser som var resultatet av 

detta intensiva umgänge mellan aktörerna och de, som dokumenterat samtiden, är omöjliga att 

analysera. 

  

De källor som använts för att få en uppfattning om händelseförloppet är i stort sett samtida. Dit 

hör räkenskaperna, korrespondensen och det offentliga materialet. Hallings, Mengels och 

Wollmars skrifter författades senare, men eftersom författarna i högsta grad var aktiva i eller nära 

Malmö diskonts verksamhet, så är de samtida i den meningen. 25 Det gäller även för drottning 

Hedvig Elisabeth Charlottas samt statsråden Lars von Engeströms och Hans Trolle-

                                                 

25 Minnen av CC Halling, ur Martin Weibulls ”Samlingar utgivna för De skånska landskapens historiska och 

arkeologiska förening VII. 1878/VIII. 1879/IX. 1880 / Hvem har vunnit på Malmö f.d. Discont, Det Allmänna, Banken 

eller Aktieägarne, ”relation” signerad ”Bolagsman sedan 1803”, av Carl Mengel, 1887/  Memorabilia angående C. M. 

Nordlindh och Malmö diskontkatastrof  1817 av Anders Wollmar, 1891. 
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Wachtmeisters minnen.26 Det är rimligt 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 texten baserades på dagboksanteckningar. Detaljrikedomen i beskrivningarna 

styrker detta antagande. 

 

De samtida källor som utnyttjas är oftast tendentiösa vad avser frågan om diskontdirektörernas 

skuld. Men de kan användas. Esaiasson skriver: ”… i ett tendentiöst material får uppgifter som 

ligger utanför tendensen kombineras med andra källor.”27 Berättande källor används som 

kvarlevor. Källorna ifrågasätter inte diskontdirektörernas skuld i rättssaken, men de kan användas 

för att bygga upp en beskrivning av den institutionella strukturen och hur den fungerade. Det 

gäller inte bara offentliga dokument, utan också korrespondens och de tre utförliga längre 

samtida skrifterna av Halling, Mengel och Wollmar. Carl Mengels skrift är detaljrik. Det är inte 

oväntat eftersom Mengel hade en central position i diskonten, vilket styrks av att han 

undertecknade räkenskaperna. Hans skrift kan betraktas som en partsinlaga men Mengels 

trovärdighet är ändå hög, främst på grund av att han inte ställdes inför rätta efter kraschen och 

fick arbeta kvar i diskonten under den inledande avvecklingen.28 

 

Halling var också en “insider” inom diskonten. Han var under perioden 1812 till 1817 

protokollförare vid diskontens bolagsstämmor. Från 1818 var han en av de fyra, som skulle 

utreda Malmö diskonts affärer. I sina minnen ger han sin utförliga version av händelseförloppet. 

Halling hämtade vissa uppgifter från Wollmar, som var son till en av Nordlindhs fiender, 

rådmannnen  Johan Jakob Wollmar. Wollmars skrift är aggressiv mot diskonten och speciellt mot 

Nordlindh. Icke desto mindre innehåller den uppgifter som citeras av Halling som med sin 

kunskap om Malmö diskont borde ha reagerat inför eventuella sakfel.29.  

 

                                                 

26 (Hedvig Elisabeth Charlotta) Dagbok, IX, 1812 – 1817(1942)/ (Lars von Engeström) Minnen och anteckningar, andra 

delen (1876)/ (Hans Trolle-Wachtmeister) Anteckningar och minnen, andra delen (1889). 

27 Esaiasson (2004), s. 314. 

28 Mapp 137-38, Konungens Enskilda Byrås arkiv, BFA Mengel fick mycket beröm för sin exakta och plikttrogna 

insats för att föra böckerna i Malmö diskont när han begärde avsked från sin post den 30 september 1818.Visserligen 

deltog Mengels svåger, landshövdingen af Klinteberg i berömmet, men de andra direktörerna var inte nära knutna till 

Mengel och hade heller ingen anledning att inte vara uppriktiga i sitt beröm. 

29 En annan författare som på grund av släktskap kan ifrågasättas när det gäller tendens är Ludvig Berkhan Falkman. 

Han var son till Henrik Falkman, diskontdirektören och gift med en brorsdotter till diskontens störste låntagare, 

Jonas Ståhle. (Isberg (1900), s. 282). 
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Beträffande de offentliga dokumenten, så finns det en faktor, som kan ha påverkat innehållet i 

dokumenten, nämligen det dominerande inflytande som kronprinsen hade i statsrådet, förstärkt 

av förändringen i statsrådet under den senare delen av diskontens existens. Statssekreterarna i 

Handels- och Financeexpeditionen efter Hans Järta, Johan Julius Fredenstam och senare Carl 

Klintberg uppträdde inte i statsrådet på samma självständiga sätt som tidigare Hans Järta och 

Gustaf Fredrik Wirsén.  

 

Allt källmaterial kommer från arkiv, som antingen är statliga eller som har bildats av personer 

med höga positioner i samhället. Äktheten av de dokument som finns i dessa arkiv är svår att 

ifrågasätta. Vad som ytterligare talar för materialets äkthet är dess öppenhjärtighet. Det finns 

många exempel på en oredigerad ton i breven.30 Däremot, de som i efterhand publicerat brev och 

dagböcker kan ha redigerat texten inför utgivningen. 

 

Väsentliga delar av räkenskaperna saknas, bl. a. utlåningsböcker för 1815 och delar av 181731, 

samt även kreditansökningar och styrelseprotokoll.32 Dessutom har i åtminstone två av 

huvudböckerna, blad blivit tydligt utrivna, om än i slutet. I kriser kan det finnas skäl (och tid) att 

dölja aktörernas missgrepp, källor kan ”försvinna” och det blir i praktiken omöjligt att få en 

fullständig beskrivning av händelseförloppet. Därutöver saknas Mengels samtliga brev till Toll. 33 

Denna korrespondens hade kunnat ge, som Tolls korrespondens till Mengel antyder, väsentlig 

information om diskontens tillstånd.  

 

                                                 

30 Ett exempel är Gustaf Fredrik Wirséns brev till Baltzar von Platen, just efter det han avgått från regeringen: ”Jag är 

arg och jag är olycklig – ynkliga varelser äro vi alla!”( Brev från Gustaf Fredrik Wirsén till Baltzar von Platen den 12 

mars 1816, s. 197, Brevsamling 2, Ep. P. 6:2, KB), eller lite senare samma år: ”Ty jag medger att nu är det så långt 

kommit, att ingen meniska med någon slags värma i bloden och i själen kan hålla ut. Att tjena en Regering som 

föragtas, är grufligt. Adieu Min Kste Bror – jag kan ej hålla ut, ty jag är uprörd och olycklig, all hjelp är borta.”( Brev 

från Gustaf Fredrik Wirsén till Hans Järta den 18 juli 1816, Hans Järtas arkiv, F 857e, UUB ). 

31 Dessa kan ha skickats in som underlag för rättegången. Arkivarien Folke Ludwigs har föreslagit att de kan finnas 

som bilagor till rättegångshandlingar i Justitierevisionens omfångsrika arkiv, men i så fall under osorterat material. 

32 Styrelseprotokoll finns bara från 1817. Det kan hänga ihop med att staten då hade en representant i direktionen 

och han införde nya rutiner. Protokollen  från 1817 kallas i arkiven för Styrelseprotocoll, men det rör sig om 

direktionsprotokoll. Båda termerna används i texten. 

33 Det finns inga referenser till Mengels brev i någon källa, som genomgåtts i denna undersökning. Otto Walldes 

Register över enskilda arkiv på LUB, finns uppslag om vart Mengels kvarlåtenskap tog vägen, men de vidare 

undersökningar har inte gett något positivt resultat. 
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30 Ett exempel är Gustaf Fredrik Wirséns brev till Baltzar von Platen, just efter det han avgått från regeringen: ”Jag är 

arg och jag är olycklig – ynkliga varelser äro vi alla!”( Brev från Gustaf Fredrik Wirsén till Baltzar von Platen den 12 

mars 1816, s. 197, Brevsamling 2, Ep. P. 6:2, KB), eller lite senare samma år: ”Ty jag medger att nu är det så långt 

kommit, att ingen meniska med någon slags värma i bloden och i själen kan hålla ut. Att tjena en Regering som 

föragtas, är grufligt. Adieu Min Kste Bror – jag kan ej hålla ut, ty jag är uprörd och olycklig, all hjelp är borta.”( Brev 

från Gustaf Fredrik Wirsén till Hans Järta den 18 juli 1816, Hans Järtas arkiv, F 857e, UUB ). 

31 Dessa kan ha skickats in som underlag för rättegången. Arkivarien Folke Ludwigs har föreslagit att de kan finnas 

som bilagor till rättegångshandlingar i Justitierevisionens omfångsrika arkiv, men i så fall under osorterat material. 

32 Styrelseprotokoll finns bara från 1817. Det kan hänga ihop med att staten då hade en representant i direktionen 

och han införde nya rutiner. Protokollen  från 1817 kallas i arkiven för Styrelseprotocoll, men det rör sig om 

direktionsprotokoll. Båda termerna används i texten. 

33 Det finns inga referenser till Mengels brev i någon källa, som genomgåtts i denna undersökning. Otto Walldes 

Register över enskilda arkiv på LUB, finns uppslag om vart Mengels kvarlåtenskap tog vägen, men de vidare 

undersökningar har inte gett något positivt resultat. 
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Källor kan ha försvunnit på grund av sedvana. Ekonomhistorikern Ylva Hasselberg skriver att 

förstörandet av brev ingick som en naturlig del i de högre ståndens brevkultur.34 Hasselberg 

skriver att brev av ”mycket personlig natur” förstördes, vilket innebär att det förstördes brev 

avsiktligt och för ett visst syfte. Både när det gäller de eventuellt informativa breven från Mengel 

till Toll eller brev till och från diskontdirektörerna kan denna sedvana att kunna förstöra brev ha 

resulterat i att korrespondens förstördes. 

 

Ett annat utelämnande, eller rättare sagt en ofullständighet, rör statsrådsprotokollen. De består 

bara av en föredragning och ett beslut. Det är sällan en diskussion redovisas. När ärendet nådde 

statsrådsprotokollet, var ärendet avgjort. Statsvetaren Gunnar Heckscher sammanfattar: 

”Emellertid får man icke vänta sig att av statsrådsprotokollen normalt vinna fullständiga 

upplysningar om huru ett ärendes behandling i statsrådet tillgått. Ofta, eller oftast, ägde säkerligen 

intet meningsutbyte rum, utan beslutet konstaterades endast.”35 

 

Oupptäckta faktorer av betydelse för händelseförloppet kan ha förekommit i de personliga 

relationerna. Aktörer deltog i hemliga odokumenterade överläggningar. Carl David Skogman  

t. ex. fanns hela tiden med i bakgrunden, dels som nära vän till Gustaf Fredrik Wirsén och Adolf 

Göran Mörner, men också som förste expeditionssekreterare i Handels och Financeexpeditionen 

under det kritiska året 1817. Skogman förespråkade redan 1814 i sitt Bermudabrev ett mer 

centraliserat banksystem, om än med privata ägare.36 Kronprinsen hade många kontakter och 

överläggningar under sitt ”sängkammarregemente”. Till dessa kan räknas Carl David Skogmans 

veckovisa kontakter med kronprinsen, vars huvudsyfte var att ge rapporter om kanaldiskontens 

ställning.37 Skogman behärskade franska, vilket inte var vanligt i regeringskretsarna. Vad som 

sades under dessa möten är inte dokumenterat.  

 

 

                                                 

34 Hasselberg (1998), s. 81. 

35 Gunnar Heckscher (1933), s. 58-59. 

36 Carl David Skogman, s. 21, Common-Place Book, Bermuda den 12 september 1814, RAM Detta brev 

”Bermudabrevet” författades efter Skogmans resa till Skottland (1813) och innehåller hans uppfattning om ett 

önskvärt banksystem. Beskrivningen har skotska drag, bland annat att banker skall ha ett vitt förgrenat kontorsnät 

och göra avstämningar av sin finansiella ställning med jämna mellanrum. Däremot skriver han inte om naturliga 

inslag i de skotska bankerna, som sedelutgivning, kassakredit eller solidariskt ansvar. 

37 Körberg (2009), s. 53. 
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1.4. DISPOSITION 

Dispositionen av denna avhandling är att i detta första kapitel först redovisa den allmänna 

uppfattningen om varför Malmö diskont gick under. I ett avsnitt om syfte ges motiven till varför 

Malmö diskont valdes som undersökningsobjekt och ställs forskningsfrågan – Varför gick Malmö 

diskont under? Det avsnittet följs av ett som redogör för med vilka metoder analysen har 

genomförts. Där redogörs också för karaktären på det underlag som använts. I kapitel 2 redovisas 

det källmaterial och den litteratur som använts, som en redogörelse för forskningsläget. Där 

redovisas också de dominerande teorierna om bankkrisers uppkomst. I kapitel 3 redovisas det 

verktyg som använts för analysen – institutionell teori – samt den institutionella strukturen som 

rådde under Malmö diskonts tid. I detta kapitel presenteras också de viktigaste aktörerna i 

händelseförloppet – kronprins Karl Johan och diskontdirektören Carl Magnus Nordlindh. 

Kapitel 4 innehåller empirin och beskriver först bankväsendets bakgrund och sedan de diskonter 

som verkade under inledningen av 1800-talet. En kontextbeskrivning följs av en kronologisk 

redogörelse för diskonternas utveckling under deras uppgång och fram till deras fall. I kapitel 5 

sammanfattas slutsatserna av analysen av samspelet mellan diskonten och institutionerna och 

varför Malmö diskont föll just i oktober 1817. En avslutande Epilog beskriver vad som hände 

efter kraschen och ger uppslag till vidare forskning. 
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KAPITEL 2. KÄLLOR, LITTERATUR OCH FORSKNINGSLÄGE 

 

2.1. FORSKNING KRING BANKKRISER 

Finansiella kriser hotar samhällsekonomin. Det betyder att offentliga insatser måste vidtas för att 

stötta dels ekonomin, dels det finansiella systemet, framförallt banker. Bankerna svarar för 

betalningssystemets dagliga funktion och kreditgivningen. Finansiella kriser sammanfaller oftast 

med valutakriser eller bankkriser. Dessa krisers inbördes relation är inte given. En kris för valutan 

kan innebära problem för bankerna på samma sätt som en kris för bankerna kan avspegla sig i 

kraftiga valutarörelser.38 

 

”Handelskriser” var den gängse benämningen på finansiella kriser på den tid Malmö diskont 

verkade. Uppsalaekonomen P.E. Bergfalk t. ex. skrev 1859 Bidrag till de under sista hundrade åren 

inträffade handelskrisers historia, som bl. a. tog upp både 1763 års kris i Sverige och diskontkrisen 

1817. Ämnet finansiella kriser är omfattande inom den ekonomiska litteraturen. Den amerikanske 

nationalekonomen Charles Kindleberger skriver: ”There is hardly a more conventional subject in 

economic literature than financial crises.”39 

 

Två teoretiska huvudlinjer finns i forskningen om finansiella krisers uppkomst. En 

nationalekonom som tidigt behandlade finansiella kriser var Irving Fischer, som skrev Booms and 

depressions: some first principles (1933) med 1929 års krasch just bakom sig, men mitt under den 

pågående 30-talskrisen. Fischer hade ett stort inflytande på senare forskare och lade grunden för 

en skola inom krisforskningen. Han betonade, ur ett makroekonomiskt perspektiv, risken med 

överutlåning i samhället, speciellt när den uppträder samtidigt med deflation. En av de forskare 

som bygger sitt tänkande på Fischer är den amerikanske nationalekonomen Hyman Minsky i  

t. ex. Stabilizing an Unstable Economy (1986) och i hans efterföljd Charles Kindleberger i Manias, 

Panics and Crashes ( 2000). 

 

De amerikanska nationalekonomerna Milton Friedman och Anna Schwartz skapade i flera 

skrifter40 en annan skola inom den moderna krisforskningen. Deras förklaring till att den 

ekonomiska nedgången efter 1929 års börskrasch blev så kraftig är penningpolitisk. Friedman och 

                                                 

38 Michael Bordo skriver att 80 % av bankkriser under 1980-talet ledde till valutakriser medan 15 % av valutakriserna 

ledde till bankkriser. (Bordo (1998), s. 7). 

39 Kindleberger (2000), s. 1. 

40 Se t. ex.  A Monetary History of the United States , 1867 – 1960 (1963).  
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Schwartz konstaterade att när väl 30-talskrisen inleddes, prövade Federal Reserve Bank att 

minska penningmängden för att stärka ekonomin. Detta förvärrade enligt denna skola krisen. 

 

Axel Hagbergs doktorsavhandling Bankkrishantering, Aktörer, marknad och stat (2007) behandlar 

historiska bankkriser i Sverige och den eventuella förekomsten av en ”svensk 

bankkrishanteringsmodell”. Han skriver om 1800-talets två stora bankkriser – 1857 och 1879 – 

men också 1920-talskrisen, med utblickar mot 1990-talets bankkris. Den svenska bankkrisen på 

1990-talet med historiska tillbakablickar behandlas bl. a. av Johan Lybeck i Finansiella kriser förr och 

nu (1993), ekonomhistorikern Håkan Lindgrens artikel Att lära av historien. Några erfarenheter av 

finanskriser i Lindgren, Wallander & Sjöberg Bankkrisen, rapporter (1994), och Mats Larsson & Hans 

Sjögren Vägen till och från bankkrisen, Svenska banksystemets förändring 1969 – 94 (1995).  

 

Ett tredje sätt att analysera kriser - genom att framhålla den instituionella ramen i kriser - finns i 

Michael Bordo Currency crises (and Banking crises) in historical perspective (1998) och Barry 

Eichengreens Financial crises: and what to do about them (2002). Bordo har redovisat några kontexter i 

vilka han anser att risken för att en kris skall uppkomma är särskilt stor. De kännetecknas av:  

1) makroekonomisk osäkerhet och instabila priser, 2) frånvaro av lämpligt myndighetsingripande, 

3) bristande tillsyn och dåliga regler för banksystemet, 4) otillräckligt utrymme för privata bankers 

självreglering och 5) felaktig banksystemstruktur.41 Bordo redovisar, åtminstone i de fyra sista 

punkterna, institutionella faktorer, vars utformning har betydelse för bankernas agerande. Även 

Eichengreen framhåller den institutionella ramen i samband med krisers uppkomst. Han skriver: 

”Official efforts to prevent crises rest, as they should, on two pillars: market discipline and 

prudential supervision.”42 En (finansiell) marknad utan fasta regler är en riskfylld marknad, som 

kan stimulera uppkomsten av kriser. 

 

Larsson & Sjögren behandlar huvudsakligen 1990-talets svenska bankkris. I flera avseenden 

tangerar de också metoden att med hjälp av institutionell teori förklara bankkrisers uppkomst. De 

beskriver de ”systemfel” som kan ha bidragit till bankkrisen. De pekar på tre huvudgrupper av 

systemfel: 1) institutionella, dvs. hur lagar och praxis påverkade bankernas agerande, 2) 

organisatoriska, dvs. hur branschen eller enskilda företag var organiserade och 3) interaktiva, dvs. 

hur aktörer och regelverk samverkade.43  

                                                 

41 Bordo (1998), s. 9 – 10. 

42 Eichengreen (2002), s. 48. 

43 Se t. ex.Larsson & Sjögren (1995), ss. 201 – 202. 

12 

 

Schwartz konstaterade att när väl 30-talskrisen inleddes, prövade Federal Reserve Bank att 

minska penningmängden för att stärka ekonomin. Detta förvärrade enligt denna skola krisen. 

 

Axel Hagbergs doktorsavhandling Bankkrishantering, Aktörer, marknad och stat (2007) behandlar 

historiska bankkriser i Sverige och den eventuella förekomsten av en ”svensk 

bankkrishanteringsmodell”. Han skriver om 1800-talets två stora bankkriser – 1857 och 1879 – 

men också 1920-talskrisen, med utblickar mot 1990-talets bankkris. Den svenska bankkrisen på 

1990-talet med historiska tillbakablickar behandlas bl. a. av Johan Lybeck i Finansiella kriser förr och 

nu (1993), ekonomhistorikern Håkan Lindgrens artikel Att lära av historien. Några erfarenheter av 

finanskriser i Lindgren, Wallander & Sjöberg Bankkrisen, rapporter (1994), och Mats Larsson & Hans 

Sjögren Vägen till och från bankkrisen, Svenska banksystemets förändring 1969 – 94 (1995).  

 

Ett tredje sätt att analysera kriser - genom att framhålla den instituionella ramen i kriser - finns i 

Michael Bordo Currency crises (and Banking crises) in historical perspective (1998) och Barry 

Eichengreens Financial crises: and what to do about them (2002). Bordo har redovisat några kontexter i 

vilka han anser att risken för att en kris skall uppkomma är särskilt stor. De kännetecknas av:  

1) makroekonomisk osäkerhet och instabila priser, 2) frånvaro av lämpligt myndighetsingripande, 

3) bristande tillsyn och dåliga regler för banksystemet, 4) otillräckligt utrymme för privata bankers 

självreglering och 5) felaktig banksystemstruktur.41 Bordo redovisar, åtminstone i de fyra sista 

punkterna, institutionella faktorer, vars utformning har betydelse för bankernas agerande. Även 

Eichengreen framhåller den institutionella ramen i samband med krisers uppkomst. Han skriver: 

”Official efforts to prevent crises rest, as they should, on two pillars: market discipline and 

prudential supervision.”42 En (finansiell) marknad utan fasta regler är en riskfylld marknad, som 

kan stimulera uppkomsten av kriser. 

 

Larsson & Sjögren behandlar huvudsakligen 1990-talets svenska bankkris. I flera avseenden 

tangerar de också metoden att med hjälp av institutionell teori förklara bankkrisers uppkomst. De 

beskriver de ”systemfel” som kan ha bidragit till bankkrisen. De pekar på tre huvudgrupper av 

systemfel: 1) institutionella, dvs. hur lagar och praxis påverkade bankernas agerande, 2) 

organisatoriska, dvs. hur branschen eller enskilda företag var organiserade och 3) interaktiva, dvs. 

hur aktörer och regelverk samverkade.43  

                                                 

41 Bordo (1998), s. 9 – 10. 

42 Eichengreen (2002), s. 48. 

43 Se t. ex.Larsson & Sjögren (1995), ss. 201 – 202. 



13 

 

2.2. TIDIGARE STUDIER RÖRANDE MALMÖ DISKONT 

Inledningsvis beskrivs tillgängligt källmaterial, som huvudsakligen är samtida. Även om 

rättegångshandlingarna är genomgångna, så är de sparsamt refererade i texten44. Skälet till det är 

att de koncentrerar sig på diskontdirektörernas brott och det är inte avsikten att analysera dem. 

Efter källgenomgången görs en litteraturöversikt. Den är kronologisk och illustrerar hur 

inställningen till diskonterna har växlat över tiden.  

 

Källorna kan kategoriseras på följande sätt: privata, företagsspecifika och offentliga.  

 

Privata källor 

Till de privata källorna räknas dokument från de arkiv som finns deponerade på bland annat 

Kungliga biblioteket och Riksarkivet samt Uppsala och Lunds universitetsbibliotek. Bland 

arkivbildarna kan nämnas Lars von Engeström, Hans Järta, Carl David Skogman, Johan 

Christopher Toll och Gustaf Fredrik Wirsén. Deras arkiv innehåller korrespondens mellan höga 

funktionärer i samhället. Däremot finns bara ett fåtal brev från eller till de anställda i diskonten - 

med ett undantag, nämligen de många breven från Johan Christopher Toll till kamreren i 

diskonten, Carl Mengel.45  

 

I vissa fall finns PM om olika ekonomiska ämnen eller utkast till brev eller brevkopior. En 

svårighet med dessa ofta odaterade och osignerade dokument är att med full säkerhet fastställa 

upphovsmannen, vilka mottagare de nådde, när de nådde mottagaren och i vilken form.  

 

Tre för avhandlingen betydelsefulla källor publicerades långt efter krisen. Den första av dessa 

källor är en skrift av Carl Mengel, som var kassör i Malmö diskont: Hvem har vunnit på Malmö f.d. 

Discont, Det Allmänna, Banken eller Aktieägarne? Den publicerades 1887 med en efterskrift av Paul 

Frits Mengel, son till Carl Mengel.46 Den andra är borgmästaren Carl Christian Hallings Minnen, 

vars rikedom på detaljer tyder på att skriften bygger på samtida anteckningar även om de inte 

                                                 

44 I bilaga 8 finns en sammanställning av de brott, som direktörerna anklagades för. 

45 Toll var militär och ämbetsman, men nära lierad med Malmö diskont och står som förste aktieägare i Malmö 

diskonts aktiebok (Actiebok 1809 – 1818, RGK 3388, RAA) Carl Mengels relation till Toll grundades i Kristianstad, 

där Mengel var stadskassör. (Sjöström (1897). 
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publicerades (i tre delar i en historisk tidskrift)47 förrän 1878-80. Den tredje källan är en skrift 

som publicerades först 1891, men som är skriven långt tidigare, nämligen den osignerade 

Memorabilia angående C.M. Nordlindh och Malmö diskontkatastrof 1817. Den publicerades 1891 i 

Skånska samlingar, som utgavs av historikern Martin Weibull och denne ansåg det säkerställt att 

skriftens författare var auditeuren Johan Anders Wollmar även aktieägare i Malmö diskont.  

 

En ytterligare samling dokument, som kan inrangeras i denna huvudgrupp är volym 9 i 

Riksarkivets ämnessamlingar/ Bankväsen. Där finns bl. a. Mengels Relation (se nedan) samt ett 

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

osignerade dokument om diskonterna. 

 

Det finns också en grupp av källor från samtida aktörer, men getts ut först långt efter 

händelserna. Dit hör t. ex. drottning Hedvig Elisabeth Charlottas Dagbok (1942), statsrådet Lars 

von Engeströms Minnen (1876) och statsrådet Hans Trolle-Wachtmeisters Anteckningar och Minnen 

(1889). Översten och konungens adjutant Berndt von Schinkel var klar med sina Minnen ur Sveriges 

nyare historia först på 1850-talet och hans arbete gavs ut under flera decennier, varav den del, som 

refereras till kom ut 1868. Bland de samtida författarna som publicerade sig kort efter 

diskontkrisen kan nämnas majoren och godsägaren på Engeltofta Carl Georg Stjernswärd, vars 

Förr och nu kom ut redan 1821.  

 

Företagskällor 

Till företagskällorna hör Malmö diskonts räkenskaper och andra bolagshandlingar som togs över 

av Riksgäldskontoret efter kraschen 1817. Malmö diskonts handlingar mäter 12,5 hyllmeter 

fördelade på 416 volymer på Riksarkivets filial i Arninge. Utöver dessa, finns Riksgäldskontorets 

allmänna handlingar om diskonterna i 6 hyllmeter i 104 volymer.  Riksgälden var ansvarig för 

avvecklingen av verksamheten, vilket förklarar varför räkenskapshandlingarna är så omfångsrika 

och relativt kompletta. Denna samling innehåller bland mycket annat: aktiebok, huvudböcker, 

kassaböcker, utlåningsböcker, inlåningsböcker samt makulerade reverser och andra förbindelser. 

Däremot saknas helt eller delvis vissa väsentliga handlingar som hade varit värdefulla för en 

fullständig utvärdering av verksamheten, bland annat styrelseprotokoll, kreditberedningsprotokoll 

och kreditansökningar. För vissa år och perioder saknas utlåningsböcker, bland annat för det 

                                                 

47 Martin Weibulls Samlingar utgivna för De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening VII. 1878/ 

VIII. 1879/ IX.1880. 
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kritiska året 1815, under vilket Malmö diskont utsattes för två uttagsanstormningar. De 

företagskällor som använts mest i undersökningen av banken har varit balans- och 

resultaträkningar, inlåningsböcker, utlåningsböcker och aktieboken. 

 

Offentliga källor 

Till de offentliga källorna hör kungörelser, lagar och protokoll. De finns till största delen på 

Riksarkivet och Kungliga Biblioteket. Detta betyder att det är möjligt att rekonstruera den 

formella institutionella ramen från samtida material. Dessutom kan de offentliga källorna bidra till 

beskrivningen av händelseutvecklingen. Med hänsyn till att Malmö diskont blev en 

statsangelägenhet - eftersom den hotade det finansiella systemets överlevnad – finns 

beskrivningar av verksamheten i de offentliga handlingarna. Samtida press har inte varit en 

givande källa i arbetet.48 

 

Litteratur 

De diskonter (”de äldre diskonterna”), som verkade under 1700-talet, har ekonomhistorikern 

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.  

 

En genomgång av litteraturen om de yngre diskonterna visar att ämnet behandlats olika under 

olika tider. Litteraturen om Malmö diskont sträcker sig över en lång period. Författare från olika 

tidsperioder, som skriver om det finansiella systemet i Sverige, ser på diskonterna med olika ögon 

                                                 

48 Denna not behandlar samtida press och bygger huvudsakligen på Edgren (2005), ss. 55 – 147 (Kapitel III och IV). 

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 skulle 

granska vad som publicerades, fick en begränsad möjlighet att ingripa och förhindra oönskade skrifter. Redan 

sommaren 1812 begränsades denna yttrandefrihet genom en ”ny” tryckfrihetsförordning (”Indragningsmakten”).  

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

misshagliga. Denna rätt avskaffades inte förrän 1844. Indragningsmakten medförde att antalet tidningar, i vilka en 

debatt om diskonterna kunde finnas, var mycket begränsat. Tidningarna i Skåne har inte genomgåtts, delvis på grund 

av att de enligt Falkman innehöll mycket lite om dagsaktuella händelser: ”Huru litet tidningen [Malmö tidning] 

redogjorde för i Malmö timade vigtigare händelser kan synas deraf, att den t. ex. ej innehöll något hvarken om de 

olyckor, som åren 1817 och 1818 blefvo en följd af Malmö diskontverks fall, utan endast aftryck af de kungliga 

kungörelser af den 27 September  och 1 Oktober 1817, som vållade fallet…” (Falkman (1986), s. 203) Beroende på 

att antalet tidningsorgan var litet, de hade begränsade uttrycksmöjligheter och att den ekonomiska debatten inte 

utgjorde en stor del av tidningsutrymmet har inte tidningar använts i avhandlingsarbetet annat än i några enstaka fall. 

Dessutom nådde de politiska tidningarna få läsare, Edgren tror att det bara rör sig om någon procent.     
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om de över huvud taget nämns. I J. Mortimer Agardhs49 bok från 1862, som handlar om ”De 

svenska bankernas uppkomst…” nämns knappt de yngre diskonterna; inte heller i hans bok om 

bankväsendet från 1865.50 Ekot av diskontkraschen hördes dock på 1840-talet, som framgår av 

den presenterade litteraturen.  

 

I Carl David Skogmans Anteckningar om Riksens Ständers Bank och allmänna lånerörelsen i Sverge, 1846 

behandlas diskonterna. Skogman stod nära de beslutande personerna i staten, som hanterade 

diskontfrågan. Sedan 1814 hade han engagerat sig 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 flera år i England och Skottland och han bidrog starkt till 

sparbanksrörelsens grundande (1820) i Göteborg. I sitt ”Bermudabrev” från 181451 lägger 

Skogman upp riktlinjerna för en rikstäckande diskont; statligt kontrollerad, men med privata 

aktieägare. 

 

Bidrag till de under de sista hundrade åren inträffade handelskrisers52 historia, 1859, av juristen, historikern 

och ekonomen m.m. Per Erik Bergfalk53, behandlade bland andra kriser diskontkrisen som ett 

varnande exempel. Även militären och ledamoten av Bankoutskottet W Nordenankar, i Om 

enskilda banker i Sverige (1848) skriver att: ”[diskonternas fall Förf:s anm.] ännu framhålles såsom 

varnande exempel, ehuru anledningen dertill och följderne deraf hos många fallit i glömska…”54 

Dessa författare skrev sina verk under en tid när de enskilda bankerna hade inlett sin verksamhet 

och striden om deras verksamhetsinriktning var hård.  

 

Kaptenen (så småningom översten) och ordonnansofficeren hos Karl XIV Johan, Berndt von 

Schinkel, i Minnen ur Sveriges nyare historia, tionde delen, Carl Johan och hans tid 1817 – 1822; Minnen ur 

                                                 

49 John Mortimer Agardh (1812-1862) var brorson till och uppfostrades av Carl Adolph Agardh i Lund. Farbrodern 

var professor i ekonomi och botanik. John Mortimer Agardh var professor i astronomi. (Nordisk Familjebok, 

Uggleupplagan, band 1, 1904). 

50 Agardh (1865), sid 201-2. 

51Common-Place Book, d. 12 september 1814, ss. 21 – 23, E 5372, Skogmanska samlingen, RAM. 

52 Handelskriser var den tidens benämning på finansiella kriser. 

53 Per Erik Bergfalk (1798 – 1890) Juris utriusque doktor och universitetslärare. Han deltog i flera statliga 

kommissioner och var sekreterare i konstitutionsutskottet. (Nordisk Familjebok, Uggleupplagan, band 2, 1904) 

54 Nordenankar (1848), s. 11. Fredrik Wilhelm Nordenankar (1800 – 1858) var hög militär men också ledamot av 

bankoutskottet vid tre riksdagar, med början 1834. Han deltog i bildandet av flera enskilda banker. (SBL, band 27).  
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Sveriges och Norges historia efter år 1814, andra delen 1817 – 1822, (1868) bygger sin sakframställning 

delvis på Bergfalk och Skogman. Von Schinkel hade fått i uppdrag av kungen redan 1823 att 

samla material för att ge en mer rättvisande bild av Karl XIV Johan än den som Napoleon 

förmedlat. Schinkel samlade material i tjugo år för att så småningom publicera sitt material, 

genom en brorson. J. Mortimer Agardh skrev två böcker om banksystemet: En sedelutgivande banks 

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

bankväsendets organisation, (1862) och Om Bank-väsendet och penninge-theorien, (1865)55, men förutom 

att konstatera att Malmö diskonts direktion begick oegentligheter, analyseras inte de yngre 

diskonternas verksamhet. Statsvetaren och nationalekonomen J.J. Nordström56 skrev Afhandlingar 

hörande till läran om crediten, Del I. Credit- och bankväsendet, (1853), men även i denna var de yngre 

diskonterna oviktiga i utvecklingen mot det då moderna banksystemet. Författaren ser dem mest 

som en orsak till Riksens Ständers Banks utveckling genom Bancodiskonten och dess nya 

lånekontor i Göteborg, Malmö och Wisby från 1820-talet. Riksdagsmannen och journalisten 

Fredrik Wilhelm Dalman skrev, lång tid efter händelserna Några anteckningar från våra 

ståndsriksdagar 1809 – 65 (1874), där han behandlar Riksens Ständer och deras hantering av 

diskonterna. Avslutningsvis, i Carl Martin Rosenbergs Handbok i bankväsendet. En beskrivande 

framställning af företrädesvis Sveriges bankförhållanden (1878) är analysen av diskonterna kortfattad. 

 

Ludvig Berckhan Falkmans Om Malmö diskontverk, den trettioåttonde berättelsen i 

samlingsvolymen Minnen från Malmö ger en 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. Ludvig B 

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

Hallings och Mengels berättelser.  

 

Historikern Gustaf Clemensson skrev i Malmö Stads Historia (1914) ett avsnitt om Malmö diskont. 

Med Clemensson inleddes en rehabilitering av diskonterna. Det var nationalekonomen och 

bankhistorikern Sven Brisman som tog steget fullt ut. Brisman betraktade diskonterna som 

Sveriges första affärsbanker, i sin bok Sveriges Affärsbanker: Grundläggningstiden (1924). Brisman var 

                                                 

55 Författaren avled tre år före utgivandet och boken är postumt utgiven av kusinen, lundaprofessorn och sonen till 

nationalekonomen Carl Adolph Agardh, Jacob Georg Agardh (1813-1901). 

56 Johan Jakob Nordström (1801 – 1874) var finlandssvensk och professor i folk- och statsrätt samt nationalekonomi 

vid Helsingfors universitet. Han blev riksarkivarie efter Hans Järta och ledamot i Svenska Akademin efter det att  han 

flyttade till Sverige under 1840-talet. (Nordisk Familjebok, Uggleupplagan, band 19, 1913). 
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den förste, som utförligt behandlat diskonterna. År 1940 publicerade historikern Björn Sjövall i 

Malmö fornminnesskrift en uppsats om Malmödiskonten, Malmö diskontverks fall 1817 (1940) som 

huvudsakligen bygger på egna studier av rättegångshandlingar efter diskonternas fall, men också 

på Halling och Wollmar. Sjövall är den ende som i detalj behandlat diskontens affärsmetoder. I 

Ingemar Nygrens beskrivning av utvecklingen av bankväsendet i Sverige Från Stockholms Banco till 

Citibank: Svensk kreditmarknad under 325 år (1985) berörs diskonternas roll som de första 

affärsbankerna, men kortfattat.  

 

Historikern Torvald Höjer har i sin trilogi om Karl XIV Johan skrivit om diskonterna i del två: 

Kronprinstiden (1943). I den redovisar han det politiska spelet kring diskonterna. De yngre 

diskonterna behandlas i statsvetaren Per G 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 det politiska spelet under översiktsperioden.  

 

De stora köpmanshusen i Stockholm 1730 – 1815 (1951) av ekonomhistorikern Kurt Samuelsson är en 

avhandling om handelsmännen i framför allt Stockholm, men även de göteborgska handelshusen 

berörs. Eftersom Samuelssons verk omfattar en del av den period, under vilken de yngre 

diskonterna verkade, finns här också en rad referenser till dessa, men återigen främst de, som 

verkade i Göteborg, dvs. Göteborgs diskont och Göta kanaldiskonten. Samuelssons bok 

behandlar handelsmannaseden. Historikern Olle Helander skrev i Stadens historia 1719 – 1820, 

Malmö Stadshistoria, 2:a delen (1977), en tiosidig essä om Malmö diskont. I denna essä behandlade 

han framför allt tiden före sammanbrottet och beskriver hur de affärer gick till, som föregick och 

orsakade diskontens fall. “Standard and judgments in times of crisis, Sociology through time and 

space”, Essays in honour of Carl-Gunnar Janson (1996) av ekonomhistorikern Rolf Adamson 

behandlar de yngre diskonterna och relaterar dem till den tidens kontext, inte minst den tidens 

konkursförfaranden. Författaren Rune Bokholm har i sin Handel och Vandel. Tre generationer Suell 

(2004) tagit upp diskonterna med information om det sociala mönstret i Malmö under 

översiktsperioden. Ekonomhistorikern Bertil Andersson har skrivit flera skrifter om Sveriges 

tidiga bankväsen, bland annat om diskonterna. Det är framförallt de göteborgska diskonterna 

som har tilldragit sig hans intresse, men han har också skrivit en forskningsrapport enbart om 

Malmö Diskont: Malmö Diskont 1803 – 1818 (1985). I denna gick han igenom Malmö diskonts 

affärsmässiga verksamhet baserad på Malmö diskonts bolagshandlingar på Riksarkivet.  
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KAPITEL 3 AVHANDLINGENS INSTITUTIONELLA ANSATS 

 

3.1. INSTITUTIONELL TEORI 

Nationalekonomen Lars Jonung skriver: ”oetiska, kortsiktiga och bonusjagande bankirer […] 

styrs av den incitamentsstruktur som de ansvariga för penningpolitiken och den finansiella 

regleringen har skapat. Är denna struktur behäftad med fel och svagheter blir bankernas 

handlande därefter.”57 North skriver: ”Institutional change is the structural change humans 

impose on human interaction with the intention of producing certain outcomes.”58 Men utfallet 

är inte säkert utan kan bli utfall som inte alls stämmer med avsikten.59 Till exempel, aktörens 

oförmåga att uppfatta institutionen på ett klart och entydigt sätt kan påverka utfallet av en 

institutionell förändring. En institutions utfall är inte given bara av dess avsikt och form utan lika 

mycket av hur den uppfattas. Institutioner – lagar, regler och sedvänjor - finns i det finansiella 

systemet och de påverkar hur aktörer agerar inom detta system. När det gäller banksystemet 

hävdar ekonomhistorikerna Sidney Pollard och Dieter Ziegler (om än följande citat speciellt avser 

bankernas deltagande i industrialiseringsprocessen): ”These institutions had various objectives 

and motives for their intervention, often inconsistent with a policy of letting the market adjust 

banking to industrialization. And, even if the intervention was positive to that aim, the outcome 

was not necessarily so.”60 Efter en diskussion om uppkomsten av det tyska banksystemet 

konstaterar författarna att utfallet var ett resultat av en blandning av tur, statlig intervention och 

ekonomins krav.61 Jonung och North beskriver att finansiella aktörer interagerar med den 

institutionella strukturen. Den institutionella ansatsen i föreliggande arbete är ett försök att 

empiriskt visa hur en sådan interaktion såg ut när  institutioner samspelade med aktörer. 

 

För att fördjupa motivet till teorivalet och sätta in det i Malmö diskonts tid går det att hänvisa till 

Carl David Skogman. Han skriver:  

 

”Såsom desse inrättningar[diskonterna Förf:s anm.] 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, 

                                                 

57 Jonung (2009), s. 80. 

58 North (2005), s. 78. 

59 Ibid.,  s. 79. 

60 Pollard & Ziegler i Cassis (1992), s. 29. 

61 Ibid., s. 29. 
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nödvändighet visserligen påskyndades af oklok, och till en del oredlig, 

förvaltning.”62  

 

Nyckelorden är: ”af sjelfva deras organisation härrörande” och ”till en del oredlig”. Skogman 

skriver att andra faktorer än en ”oredlig” förvaltning bidrog till kraschen. Även Pehr Erik 

Bergfalk pekar på diskonternas dåliga utformning för att bedriva bankverksamhet. Han skriver: 

”… 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.”63  

 

Douglass C. 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.”64 

Institutionerna sätter de yttre ramarna för mänskligt beteende. North beskriver hur 

institutionerna inverkar på beteendet och konstaterar att institutionernas karaktär och hur de 

genomdrivs definierar valmöjligheter och möjliga utfall.65  

 

Institutioner i denna avhandling delas in i formella och informella institutioner. Med formella 

institutioner avses lagar, reglementen, myndighetsbestämmelser, etc. Med informella institutioner 

avses etablerade beteendemönster, vanor eller seder, som kan betraktas som normer eller 

oskrivna lagar.66 En 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. De informella institutionerna präglas av ”klibbighet”. En av de tidigaste 

institutionella teoretikerna, Thorstein Veblen, talar om institutioner som ”Tankevanor (Habits of 

thought)” och konstaterar att de kan stanna kvar i samhället även om förutsättningarna för deras 

uppkomst har försvunnit eller förändrats.67 Därför kan institutionerna hamna i konflikt med 

varandra och institutionerna inte vara anpassade till den aktuella situationen. 

 

                                                 

62 Skogman II:1 (1846), s. 74. 

63 Bergfalk (1859), s. 101. 

64 North (1990), s. 3. 

65 Ibid., s. 53.  

66 Se t. ex. North (1990), s. 3. 

67 Backhouse (2002), s. 195. 
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Institutioner uppstår på grund av att aktörer har ett behov att reglera t. ex. sina ekonomiska 

relationer. Nationalekonomen John Commons berör de styrande krafterna i samhället Han 

resonerar om att marknaden utvecklar fungerande regler som definierar en “good economy” eller 

“bad economy”. 68 Dessa regler tas mer eller mindre för givet. Commons beskriver ett system av 

regler, som uppstår naturligt, utan att formaliseras i lagar och bestämmelser. Samtidigt pekar han 

på att detta informella system har en djup förankring i människors handlande och avspeglar 

gällande värderingar. Om den verksamhet som dessa institutioner reglerar växer, uppstår ibland 

behovet att kodifiera dessa regler och då ändrar de karaktär från informella till formella 

institutioner.  

 

Alla institutioner sammantaget bildar den institutionella ramen eller strukturen. Det finns en 

dynamik i den institutionella ramen. Nya institutioner skapar ett nytt beteende, som antingen är 

det avsedda eller ett annat. Oavsett vilket, så är sannolikheten stor att det uppstår behov av nya 

institutioner, för att hantera det nya beteendet. Detta gäller speciellt om nyintroducerade (eller 

nyavskaffade) institutioner leder till ett icke-önskvärt beteende. En dålig avreglering kan också 

förorsaka problem och i värsta fall kriser. Det är inte enbart ett 1800-talsfenomen, eller ett 

fenomen i mer eller mindre utvecklade ekonomier. Ekonomhistorikern Niall Fergusons 

diskussion om Savings and Loanskrisen på 1980-talet och ”the perils of ill-conceived 

deregulation”69 hör till diskussionen om den institutionella ramens effekter. 

Ett modernt näraliggande exempel på att avskaffade institutioner kan skapa problem är 

fastighetskrisen i Sverige under 90-talet. Det finns exempel på åsikten att avskaffandet av 

lånebegränsningar för bankerna skapade en ökad osäkerhet. Ekonomhistorikern Hans Sjögren, 

när han beskriver den finansiella krisen för Branäsprojektet – ett vintersportortprojekt i norra 

Värmland, som förorsakade Stadshypotek Värmland stora kreditförluster - konstaterar att 

omställningen från en hårt reglerad kreditmarknad till en friare, inte kunde hanteras av aktörerna 

på denna marknad.70 Sjögren skriver: 

 

”De systemfel som uppenbarades var dels institutionella, det vill säga hörde 

samman med lagstiftning och praxis, dels organisatoriska, det vill säga betingade av 

                                                 

68 Commons (1924), s. 2. 

69 Ferguson (2009), s. 260.  

70 Sjögren (2002), s. 315. 
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på denna marknad.70 Sjögren skriver: 

 

”De systemfel som uppenbarades var dels institutionella, det vill säga hörde 

samman med lagstiftning och praxis, dels organisatoriska, det vill säga betingade av 
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ineffektiva företags- och branschstrukturer. Slutligen kan man urskilja interaktiva 

systemfel, att hänföra till förhållandet mellan aktörerna och regelverket i fråga.”71  

 

Sjögren åskådliggör motivet för den institutionella ansatsen, som är att undersöka samspelet 

mellan institutioner och aktörer.  

 

John Commons och Douglass C. North påvisar hur en institutionell struktur kan påverka 

beteendet hos ekonomiska aktörer. Commons skriver om betydelsen av att vidga definitionen av 

den institutionella ramen och inte minst att ta in det kollektiv aktören tillhör. Det kan röra sig om 

stat, företag, fackförening, familj eller annan sammanslutning, som i sin tur kan utfärda regler om 

hur aktören skall förhålla sig till den sammanslutningen. Kollektivet kommer också att bevaka hur 

väl aktören följer de regler, som kollektivet ställer upp. Hot, men också uppmuntran, kan bli 

resultatet.72 Commons använder kollektivet för att definiera begreppet ” institution”:  ”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.”73 Commons anser att 

kollektivets möjlighet att utdöma sanktioner skapar ett beteende, som blir till en norm och därför 

en institution.74  

 

Commons skriver om ömsesidiga löften eller hot som sätter gränserna för enskilda personers 

möjligheter att agera i sociala och ekonomiska sammanhang.75 De straff, som”kollektiven” kan 

utdöma och verkställa, kallar Commons ”Collective Sanctions”, som är det medel som kollektivet 

har för att genomdriva sina regler.76 Norths syn på sanktioner är att utdömandet av sanktioner 

sätter exempel för hur medlemmarna i ett kollektiv skall agera.77 Normerna utvecklas genom sin 

tillämpning, som kan vara ny vid varje tillfälle men som bygger på tidigare tillämpning i liknande 

frågor. North konstaterar att institutioner, åtminstone de formella institutionerna, uppstår till 
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förmån för dem med starkast förhandlingsposition och därmed de, som kan inrätta 

institutioner.78   

 

Ett argument för att lyfta fram Commons och Norths institutionella teorier är att de är 

evolutionära och dynamiska, vilket också kriser är. Relationen mellan institution och aktör är inte 

ensidig, utan aktörernas reaktioner kan i sin tur ge upphov till förändring av institutionerna, något 

som kan beskrivas som ett samspel eller interaktion mellan aktör och institution. Commons 

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

nationalekonomen Lars Pålsson-Syll: ”Liksom alla institutioner är dessa [ ‟working rules‟ Förf:s 

anm.] underkastade de evolutionära utvecklingslagarna. När konflikter uppstår bilägger man dem 

och omdefinierar reglerna för att undvika framtida konflikter.”79 men det är inte säkert att 

institutionerna har en positiv inverkan på samhället, att de är ”socially efficient”. Commons pekar 

på det sätt en praxis och så småningom en informell institution utvecklas genom precedens. Han 

exemplifierar med lagtillämpningen i ett system med ”case law”80  

 

Institutioner bestämmer, enligt North och Commons, inte bara vilka handlingsalternativ som 

finns, utan också vilka val aktörer gör. Det finns olika uppfattning om hur deterministisk den 

institutionella strukturen är för aktörernas handlingsval. Den engelske företagsekonomen 

Geoffrey Hodgson ansluter sig till North och Commons och skriver att aktören tvingas (“is 

coerced”) in i ett visst beteende.81 Den amerikanske nationalekonomen Charles Kindleberger 

presenterar en motsatt ståndpunkt, nämligen ekonomipristagaren Ronald Coase‟s: “…demand 

and supply call the tune and that institutions dance to it.” 82 Coase anser att initiativet till 

institutionella förändringar kommer från marknaden och inte tvärtom. Ekonomen Sven-Erik 

Sjöstrand skriver att han erkänner institutionernas inflytande men att detta inte är samma sak som 

en”declaration of economic determinism”.83 

 

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

minne, utvecklade han sin institutionella teori. I presentationen kopplar han institutionerna till 
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incitaments-(motivations-)faktorer och visar att det finns ett samband. Institutionerna definierar 

incitamentsstrukturen genom att klarlägga vad som är tillåtet beteende.84  

 

För att den institutionella strukturen skall vara normativ, dvs. i detta sammanhang ge tydliga 

direktiv om lämpliga handlingsalternativ, fordras det att kommunikationen mellan aktör och 

institution är tydlig. Att lära sig ett beteende fordrar att aktören utvecklar en modell för att tolka 

de signaler som institutionerna är avsedda att förmedla.85 North refererar till Herbert Simon 

angående processen att förmedla det som institutionerna avses resultera i och konstaterar att 

mottagaren – aktören har en subjektiv uppfattning om beslutssituationen.86 North skriver att även 

om institutionernas uppkomst härrör sig från människors ansträngningar att göra omvärlden 

(”the environment”) mer förutsebar kan resultatet ofta bli det motsatta.87 Det kan hänga ihop 

med perceptionen, alltså hur institutioner och institutionell förändring uppfattas. North skriver: 

”Pattern recognition rather than abstract logical reasoning is at base the way human neural 

networks appear to operate.”88 Det kan uttryckas som att aktörer ser mönster, som inte finns.  

 

Människans (aktörens) benägenhet att agera hör till den del av den institutionella teorin som 

handlar om hur människan styrs av institutioner eller institutionella förändringar. North uttrycker 

det på följande sätt: ”…the mental constructs individuals form to explain and interpret the world 

around them are partly a result of their cultural heritage, partly a result of the „local‟ everyday 

problems they confront and must solve, and partly a result of non-local learning.”89 “Must solve “ 

är nyckelorden. Overksamhet eller avstående från att agera är också ett agerande, men North 

trycker på att problem tränger sig på och kräver en lösning.  

 

3.2. DE INSTITUTIONELLA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR BANKVERKSAMHET 

FRAM TILL DET ATT MALMÖ DISKONT KOLLAPSADE 

Utgångspunkten för att kartlägga den institutionella strukturen under diskontens tid är den 

institutionella teori, som redovisas i avsnitt 3.1. I detta avsnitt 3.2. redovisas vilka institutioner 

                                                 

84 North (1993), s. 1. 

85 Ibid., s. 3. 

86 Ibid., s. 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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som kunnat urskiljas under översiktsperioden. De institutioner som redovisas, härleds antingen 

med Norths eller Commons definitioner. I kapitel 5 diskuteras samspelet mellan var och en av de 

identifierade institutionerna och aktörerna i händelserna kring Malmö diskont.  

 

Formella institutioner är oftast dokumenterade. Formella institutioner, vars karaktär dock är 

knapphändigt eller otydligt dokumenterade under diskonternas tid är institutionerna 

huvudmannaskap, inspektion och revision av diskonterna. Statens roll i finansiella kriser betraktas 

också som en formell institution, trots att den inte dokumenterats. Staten skapade genom sitt 

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

(“LoLR”).  

 

Bankseden, ryktet/ förtroendet och de sociala relationerna var informella institutioner; oskrivna 

lagar, vanor, seder eller vanligt förekommande beteende. Begreppen Moral Hazard och  några 

psykologiska faktorer redovisas som karaktäristiska för och bidragande till utfallet av den 

institutionella strukturen, men inte som institutioner.  

 

Malmö diskonts ledning bröt mot föreskrivna regler (institutioner). Men dessa brott har begåtts 

efter ett övervägande om nettoeffekten av de påföljder deras handlingar kunde förväntas leda till. 

Om beteenden ”godkänts” eller förekommit utan sanktioner, utvecklas institutionens utfall i en 

riktning som inkluderar det icke bestraffade otillåtna beteendet.  

 

Följande institutioner, somliga tillkomna under diskonternas tid och somliga med rötter i 1700-

talet kommer att diskuteras kapitel 5 vad avser samspelet med aktörerna: 

 

Formella institutioner 

Legal struktur 

1734 års lag utgjorde stommen i tidiga 1800-talets lagstiftning. Det var framför allt Handelsbalken 

i lagen som skulle styra den löpande verksamheten i företag. För banker gjordes inget undantag. 

Det fanns ännu inte någon speciell banklag, utom 1668 års Bancoordning, men den reglerade 

bara riksbankens verksamhet. Den första banklagen utfärdades 1824.90  

Reglemente 

                                                 

90 Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, angående inrättande af enskilde Banker eller Disconter: Gifwen Stockholms 

Slott den 14. Januarii 1824, KB. 
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Malmö diskonts reglemente från den 15 februari 1803 var det dokument som gav anvisningar hur 

bankverksamheten skulle bedrivas. Reglementet förändrades inte under diskontens livstid.  

Bancoutskottets regler 1815 och Kungl. Maj:ts regler 1816 

Dessa två regelverk beskrivs på s. 98 respektive 108 och 109. De föreskrev hur Malmö diskont 

skulle arbeta och tog över tillämpliga regler i diskontens reglemente; i första hand om hur 

utlåningen skulle bedrivas.  

Huvudmannaskap, revision och inspektion  

Huvudmannaskapet för bankerna, dvs. vem som var övergripande ansvarig för diskonternas 

verksamhet reglerades inte formellt och denna institution har konstruerats på basis av källorna. 

Revisionens former var fastlagda i diskontens reglemente men utvecklades över tiden. 

Institutionen (bank)inspektion fanns inte formellt under diskontens period, men i praktiken 

utfördes den, ad hoc, på uppdrag av Kungl. Maj:t vid flera tillfällen.   

Statens roll i bankkriser – Lender of Last Resort91 

Lender of Last Resortfunktionen fanns (och finns)inte formellt reglerad i lag i Sverige. Det 

faktum att staten fritog sig ansvar för att stöda banksystemet i 1824 års lag92 betyder inte att 

institutionen inte fanns före 1824. Eftersom det var staten som genomförde stödoperationer vid 

flera tillfällen klassificeras institutionen som formell.  

 

Lender of Last Resort  är ett begrepp, som används i texten för att beskriva agerandet i 

situationer då diskonterna undsattes med likviditetstillskott; t. ex. under uttagsanstormningar som 

vid novemberkrisen 1815 och i diskontens slutskede.93 Den teoretiska grunden för hur en LoLR 

skall uppträda kan härledas bl. a. till nationalekonomen Henry Thornton (1802) och till 

publicisten och ekonomen Walter Bagehot (1873).  

 

En definition på Lender of Last Resort är, enligt Kindleberger: ”The lender of last resort stands 

ready to halt a run out of real and illiquid financial assets into money by making more money 

                                                 

91 Beskrivning av begreppet och underlag för diskussion hämtas framförallt från Bagehot(1873), Kindleberger (2000), 

Mishkin(1992), Thornton (1802), Wood (2000) och Ögren (2003). 

92 1824 års banklag innehåller: ”…samt att vid hvarje tillstånd [att driva bank] skall fogas det uttryckliga förklarande, 

att samma inrättningar hvarken nu eller framdeles kunna påräkna något understöd af allmänna medel, samt att Staten 

aldrig på något sätt kan komma att bidraga till deras upprätthållande eller utredning.” Skogman  II:1(1846), s. 138. 

93 Begreppet Lender of Last Resort har inget klart ”genombrottsdatum”. Den engelske nationalekonomen Geoffrey 

Wood (2000) hävdar att det går tillbaka till 1797 och en publikation av Francis Baring där han refererar till en 

”dernier resort”, som kan översättas med ”sista instans” - använt metaforiskt för Bank of England som den sista 

instansen för att rädda banker i nöd. 
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Mishkin(1992), Thornton (1802), Wood (2000) och Ögren (2003). 

92 1824 års banklag innehåller: ”…samt att vid hvarje tillstånd [att driva bank] skall fogas det uttryckliga förklarande, 

att samma inrättningar hvarken nu eller framdeles kunna påräkna något understöd af allmänna medel, samt att Staten 

aldrig på något sätt kan komma att bidraga till deras upprätthållande eller utredning.” Skogman  II:1(1846), s. 138. 

93 Begreppet Lender of Last Resort har inget klart ”genombrottsdatum”. Den engelske nationalekonomen Geoffrey 

Wood (2000) hävdar att det går tillbaka till 1797 och en publikation av Francis Baring där han refererar till en 

”dernier resort”, som kan översättas med ”sista instans” - använt metaforiskt för Bank of England som den sista 

instansen för att rädda banker i nöd. 
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available.”94 Ett finansiellt system vars likviditet är hotat kan få hjälp av en Lender of Last Resort 

för att motverka en starkt ökande efterfrågan på reda pengar.  

 

Syftet för en LoLR är att påverka marknadens agerande. Den enskilda händelsen kan röra sig om 

att rädda en bank eller flera, mot vilken det har inträffat en ”uttagsanstormning” för att omvandla 

fordringar eller insättningar till reda pengar, men det djupare motivet är att skydda det finansiella 

systemet. Störningar i detta system hotar samhällsekonomin. När även bankerna gav ut sedlar 

fanns oron för att en finansiell kris kunde leda till en penningåtstramning med större 

konsekvenser än idag; gick en sedelutgivande bank under, blev deras sedlar värdelösa och redan 

tidigt hade man klart för sig att en penningåtstramning hade ogynnsamma effekter på den 

ekonomiska tillväxten och vice versa.95 Det var alltså inte bankerna i sig man skyddade, utan 

tillgången på pengar/ betalningsmedel.96 Vanligtvis är en LoLR nuförtiden varje finansiellt 

systems centralbank, men under diskonternas tid fanns inte centralbanker. När det fanns 

dominerande banker var deras ansvar för banksystemet inte fastslaget. I England t. ex. fanns 

Bank of England, men den var privatägd och hade inte uttalat ansvar för banksystemet. I 

Skottland samverkade bankerna under ledning av de två största bankerna Bank of Scotland och 

Royal Bank of Scotland som Lender of Last Resort i kriser.97 Banque de France var nyinrättad 

och även om den ingrep i likviditetskriser i början av 1800-talet, var detta inte ett uttalat syfte för 

banken.  

 

Två teoretiker behandlade Lender of Last Resortfunktionen på 1800-talet, även om de inte 

begagnade det begreppet. Den engelske nationalekonomen Henry Thornton (1760-1815) som 

publicerade An Enquiry into the Effects of the Paper Credit of Great Britain (1802) just före de yngre 

diskonterna startade sin verksamhet skriver  i sjunde kapitlet: ”Of Country banks – their 

Advantages and Disadvantages”( s. 154 – 191) : ”If any one [country Förf:s anm.] bank fails, a 

general run upon the neighbouring ones is apt to take place, which, if not checked in the 

beginning by pouring into the circulation a large quantity of gold, leads to very extensive 

mischief.”98 Thornton betonar behovet av snabbhet och beträffande storleken på insatsen, att det 

                                                 

94 Kindleberger (2000), s. 161. 

95 Se t. ex. Hume,  “On Money” i  Political Essays (1752). 

96 Wood (2000), s. 213. 

97 Se t. ex. Kärrlander (2005). 

98 Thornton (1802), s. 173. 

27 

 

available.”94 Ett finansiellt system vars likviditet är hotat kan få hjälp av en Lender of Last Resort 

för att motverka en starkt ökande efterfrågan på reda pengar.  

 

Syftet för en LoLR är att påverka marknadens agerande. Den enskilda händelsen kan röra sig om 

att rädda en bank eller flera, mot vilken det har inträffat en ”uttagsanstormning” för att omvandla 

fordringar eller insättningar till reda pengar, men det djupare motivet är att skydda det finansiella 

systemet. Störningar i detta system hotar samhällsekonomin. När även bankerna gav ut sedlar 

fanns oron för att en finansiell kris kunde leda till en penningåtstramning med större 

konsekvenser än idag; gick en sedelutgivande bank under, blev deras sedlar värdelösa och redan 

tidigt hade man klart för sig att en penningåtstramning hade ogynnsamma effekter på den 

ekonomiska tillväxten och vice versa.95 Det var alltså inte bankerna i sig man skyddade, utan 

tillgången på pengar/ betalningsmedel.96 Vanligtvis är en LoLR nuförtiden varje finansiellt 

systems centralbank, men under diskonternas tid fanns inte centralbanker. När det fanns 

dominerande banker var deras ansvar för banksystemet inte fastslaget. I England t. ex. fanns 

Bank of England, men den var privatägd och hade inte uttalat ansvar för banksystemet. I 

Skottland samverkade bankerna under ledning av de två största bankerna Bank of Scotland och 

Royal Bank of Scotland som Lender of Last Resort i kriser.97 Banque de France var nyinrättad 

och även om den ingrep i likviditetskriser i början av 1800-talet, var detta inte ett uttalat syfte för 

banken.  

 

Två teoretiker behandlade Lender of Last Resortfunktionen på 1800-talet, även om de inte 

begagnade det begreppet. Den engelske nationalekonomen Henry Thornton (1760-1815) som 

publicerade An Enquiry into the Effects of the Paper Credit of Great Britain (1802) just före de yngre 

diskonterna startade sin verksamhet skriver  i sjunde kapitlet: ”Of Country banks – their 

Advantages and Disadvantages”( s. 154 – 191) : ”If any one [country Förf:s anm.] bank fails, a 

general run upon the neighbouring ones is apt to take place, which, if not checked in the 

beginning by pouring into the circulation a large quantity of gold, leads to very extensive 

mischief.”98 Thornton betonar behovet av snabbhet och beträffande storleken på insatsen, att det 

                                                 

94 Kindleberger (2000), s. 161. 

95 Se t. ex. Hume,  “On Money” i  Political Essays (1752). 

96 Wood (2000), s. 213. 

97 Se t. ex. Kärrlander (2005). 

98 Thornton (1802), s. 173. 



28 

 

skall röra sig om “a large quantity”. Thornton refererar till tidigare tillfällen, när insatsen har varit 

för svag och krisen har tillåtits växa sig så stor att konsekvenserna blev omöjliga att hantera.99 

 

Den engelske ekonomen och publicisten (the Economist‟s grundare)Walter Bagehot (1826 – 

1877) beskriver sjuttio år senare hur en LoLR skall agera i Lombard Street; A description of the Money 

Market (1873) Vad en LoLR skall göra i en bankkris, som kan utvecklas till en finansiell kris är 

enligt Bagehot: 

 

-”…in time of panic it must advance freely and vigorously to the public out of the 

reserve” 

-“…these advances, if they are to be made at all, should be made so as if possible 

to obtain the object for which they are made.” 

-“…these loans should only be made at a very high rate of interest…at this rate 

these advances should be made on all good banking securities, and as largely as the 

public ask for them.” 100 

 

Vare sig Thornton eller Bagehot menar att det rör sig om att rädda insolventa banker genom en 

”bail-out”(att rädda banker vars tillgångar, minskat med deras skulder, är mindre än deras eget 

kapital, dvs. att de har ett negativt eget kapital), utan illikvida banker, vars kortfristiga 

utbetalningar (uppkomna genom t. ex. en uttagsanstormning mot banken) överstiger deras likvida 

tillgångar. Ögren pekar på att en LoLR ställs inför ett besvärligt problem och ställningstagande 

när de skall bestämma om en bank är det ena eller det andra.101  

 

Informella institutioner: 

Banksed och bankpraxis 

Det fanns en handelsmannased i Sverige med gamla anor och den reglerade kreditgivningen 

mellan handelsmän. Handelsmannaseden praktiserades i diskonten av diskontdirektörerna, som 

alla var handelsmän.  

Sociala relationer 

                                                 

99 Ibid., s. 187. Den kris, som Thornton tar upp och som tilläts urarta var den som inträffade 1793 och som hade sin 

rot i spekulation i kanalbyggen (se t. ex. Kindleberger (2000), s. 225). 

100 Bagehot (1873), s. 196-97. 

101 Ögren (2003), s. 242. 
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De sociala relationerna hade betydelse och får sin institutionella karaktär genom de, som 

Commons kallade dem, ”Collective sanctions” som kunde utdömas och leda till sociala och 

ekonomiska konsekvenser för de som drabbades av sanktionerna.  

Rykte, förtroende och öppenhet 

Rykte och förtroende är centrala begrepp i bankverksamhet. Deras institutionella karaktär 

definierades i bankverksamheten i början av 1800-talet tydligast av hur insättarna reagerade – 

satte in eller tog ut pengar, vilket med Commons terminologi också kan kallas ”Collective 

Sanctions”.   

Incitamentsstruktur 

Incitamentsstrukturen har delats upp i exogena och endogena incitament som styr aktörernas 

agerande i någon förutsebar riktning. Något som kan karaktärisera denna grupp av styrande 

faktorer är Moral hazard, som diskuteras nedan.  

 

Moral hazard 

I texten används begreppet Moral hazard. Det är en regel (bestämmelse, norm, struktur el 

dyl.)som, när man agerar efter den, ger oönskade och dåliga utfall. Den amerikanske 

nationalekonomen Frederic Mishkin definierar Moral hazard i den finansiella sektorn i samband 

med långivning: “ Moral hazards på finansiella marknader uppträder efter det att att ett lån har 

försträckts när långivaren är utsatt för risken att låntagaren kan komma att engagera sig i 

aktiviteter som är oönskade (omoraliska) ur långivarens synvinkel, eftersom de ökar risken för 

betalningsinställelse.”102  Mishkin förtydligar att denna möjlighet att bete sig på ett sätt som 

missgynnar långivaren beror på att informationen är asymmetrisk. Låntagaren, som vet mer om 

sin verksamhet kan frestas att engagera sig i aktiviteter som inte långivaren skulle ha accepterat 

om han visste om dem och därmed är asymmetrin en Moral hazard.103 Men även med full 

information kan det uppstå en moral hazard om det är för dyrt att rätta till ”undesirable or 

immoral behavior”. Det finns ytterligare ett element i långivningen, nämligen det asymmetriska 

ansvarsförhållandet enligt Mishkin: ”Moral hazard uppträder därför att låntagaren har incitament 

att investera i projekt med hög risk där låntagaren klarar sig bra om projektet blir lyckosamt men 

långivaren bär den största delen av förlusten om projektet misslyckas.”104  

 

                                                 

102 Mishkin (1992), s. 117. 

103 Ibid., s. 117. 

104 Ibid., s. 117. 

29 

 

De sociala relationerna hade betydelse och får sin institutionella karaktär genom de, som 

Commons kallade dem, ”Collective sanctions” som kunde utdömas och leda till sociala och 

ekonomiska konsekvenser för de som drabbades av sanktionerna.  

Rykte, förtroende och öppenhet 

Rykte och förtroende är centrala begrepp i bankverksamhet. Deras institutionella karaktär 

definierades i bankverksamheten i början av 1800-talet tydligast av hur insättarna reagerade – 

satte in eller tog ut pengar, vilket med Commons terminologi också kan kallas ”Collective 

Sanctions”.   

Incitamentsstruktur 

Incitamentsstrukturen har delats upp i exogena och endogena incitament som styr aktörernas 

agerande i någon förutsebar riktning. Något som kan karaktärisera denna grupp av styrande 

faktorer är Moral hazard, som diskuteras nedan.  

 

Moral hazard 

I texten används begreppet Moral hazard. Det är en regel (bestämmelse, norm, struktur el 

dyl.)som, när man agerar efter den, ger oönskade och dåliga utfall. Den amerikanske 

nationalekonomen Frederic Mishkin definierar Moral hazard i den finansiella sektorn i samband 

med långivning: “ Moral hazards på finansiella marknader uppträder efter det att att ett lån har 

försträckts när långivaren är utsatt för risken att låntagaren kan komma att engagera sig i 

aktiviteter som är oönskade (omoraliska) ur långivarens synvinkel, eftersom de ökar risken för 

betalningsinställelse.”102  Mishkin förtydligar att denna möjlighet att bete sig på ett sätt som 

missgynnar långivaren beror på att informationen är asymmetrisk. Låntagaren, som vet mer om 

sin verksamhet kan frestas att engagera sig i aktiviteter som inte långivaren skulle ha accepterat 

om han visste om dem och därmed är asymmetrin en Moral hazard.103 Men även med full 

information kan det uppstå en moral hazard om det är för dyrt att rätta till ”undesirable or 

immoral behavior”. Det finns ytterligare ett element i långivningen, nämligen det asymmetriska 

ansvarsförhållandet enligt Mishkin: ”Moral hazard uppträder därför att låntagaren har incitament 

att investera i projekt med hög risk där låntagaren klarar sig bra om projektet blir lyckosamt men 

långivaren bär den största delen av förlusten om projektet misslyckas.”104  

 

                                                 

102 Mishkin (1992), s. 117. 
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Thornton utvecklar också tankarna om Moral hazard, när han diskuterar om Bank of England 

skall ingripa i en bankkris. Han framhåller att Bank of England inte skall ta ansvar för våghalsiga 

affärer i bankerna, för att det uppmuntrar “improvidence”, som kan översättas med ”lättsinne” 

eller ”kortsiktigt beteende”.105  

 

3.3. AKTÖRER OCH SOCIALA RELATIONER 

I kapitel 5 analyseras aktörernas samspel med institutionerna. Institutioner utvecklas, 

kommuniceras, uppfattas och tillämpas av aktörer. Aktörerna och deras beteende är en del av den 

institutionella teoretiska ansatsen. Men bakom aktörerna – regeringen, Malmö diskont etc – fanns 

människor. Det går inte att diskutera aktörernas beteende utan i någon mån studera människorna. 

Hasselberg påpekar: ”… att forskningen inom ämnen som företagsekonomi och ekonomisk 

historia tenderar att undvika det personliga och som en konsekvens av detta bidrar till att skapa 

en bild av ekonomisk rationalitet, som inte placerar det ekonomiska handlandet i sitt sociala 

sammanhang.”106 Det finns roller, som personerna har anammat för sig själva. Den amerikanske 

sociologen Richard Scott pekar på att de som besätter speciella positioner i samhället ikläder sig 

roller, som skapar förväntningar. Han går t.o.m. längre och konstaterar att det inte bara är vanliga 

förväntningar eller underlag för förutsägelser hur aktörer kan komma att agera, utan de blir 

förhållningsregler – ”normative expectations” Sådana förväntningar kan upplevas som en extern 

press.107 Att vara kronprins eller diskontdirektör är exempel på roller, som illustrerar den externa 

press, som Richard Scott skriver om. I detta avsnitt kommer först de två huvudpersonerna i 

händelseförloppet porträtteras – kronprins Karl Johan Bernadotte och diskontdirektören Carl 

Magnus Nordlindh. Karl Johan Bernadotte och Carl Magnus Nordlindh hade gemensamma 

karaktäristika. Båda kom från enkla förhållanden. De arbetade sig snabbt upp i den sociala miljön 

i vilken de hamnade och blev centralfigurer i samhället, i kronprinsens fall Sverige, i Nordlindhs 

fall Malmö. För det andra skall de sociala relationer som existerade i Malmö beskrivas. De hade 

inflytande på diskontdirektörernas agerande eftersom det fanns möjligheter att utdöma 

sanktioner ( Commons ”Collective sanctions”) som straffade den som inte fyllde kraven för att 

ingå i det sociala relationsmönstret. De sociala relationerna var en informell institution.  

 

 

                                                 

105 Thornton (1802), s. 165, not. 

106 Hasselberg (1998), s. 80. 

107 Scott (1995), s. 38.  
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Ord, som ofta kommer tillbaka i beskrivningarna av Karl Johan ( 1763 – 1844) (se bild 1, s. 32)är 

misstänksam, kolerisk, men också ämabel och charmig. Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta, 

Karl XIII:s maka, sammanfattar det:  

 

”Jag hyser för honom [kronprinsen]den uppriktigaste vänskap, och just därför 

smärtar det mig, at en så enastående personlighet, en furste så väl förtjänt att älskas, 

har två stora fel: misstänksamhet och nyfikenhet. Av honom avlönade spioner 

meddela honom allt, av vad slag det vara må. Till deras rapporter lånar han 

beredvilligt sitt öra. Han anser sig ej kunna regera utan att omgivas av en svärm 

kunskapare.”108  

 

Det är svårt att veta vilka som kronprinsen mest litade på eftersom han hade många diskreta 

rådgivare utöver ”spionerna”. Clason påpekar att kronprinsen gärna tog råd i enskilda samtal med 

personer, som han upfattade som lojala och ärliga, men i statsrådet var han mer ovillig att ta 

diskussion. Järtas uppgörelse med kronprinsen den 1 februari 1816 är ett exempel på detta.109 

Bland rådgivarna spelade Carl David Skogman en framträdande roll. Han var vittberest, kunde 

ekonomi och pratade franska. Han hade dock, efter sin återkomst från utlandet 1815 åsikter i en 

del frågor, som inte föll kronprinsen i smaken.110 Men redan då han blev utnämnd till direktör i 

kanaldiskonten våren 1816 fick han tillfälle att odla sina kontakter med kronprinsen. Skogman 

fick agera mellanhand mellan sina förbundna, bl. a. statssekreteraren och sedermera presidenten i 

Statskontoret Gustaf Fredrik Wirsén, statsrådet Adolf Göran Mörner samt landshövdingen m.m. 

Hans Järta och kronprins Karl Johan. Skogman träffade kronprinsen varje vecka, inte minst för 

att redogöra hur det gick för kanaldiskonten, där Skogman var direktör.111  

 

Legitimitetsfrågan var alltid aktuell för Karl Johan. Det framkom inte minst under tiden efter 

Napoleons fall. Höjer anser att det präglade hans uppträdande, inte minst i ekonomiska frågor 

under lång tid efter ”de hundra dagarna”112 Han skriver om att Karl Johans nyckfullhet i 

ekonomiska ärenden under åren efter Napoleons fall berodde på att kronprinsen kände att hans 

                                                 

108 Hedvig Elisabeth Charlotta (1942), s. 303. 

109 Clason (1923), s. 273. Episoden beskrivs t.ex. av Andreen (Andreen (1958), s. 303).  

110 Se t. ex. Körberg (2009), s. 49 – 50. 

111 Ibid., s. 53. 

112 ”De hundra dagarna” var tiden mellan den 20 mars 1815 och den 28 juni samma år. Napoleon återkom från Elba 

vid det förstnämnda datumet och återtog makten. Den 28 juni insattes Ludvig XVIII som konung i Frankrike. 
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108 Hedvig Elisabeth Charlotta (1942), s. 303. 

109 Clason (1923), s. 273. Episoden beskrivs t.ex. av Andreen (Andreen (1958), s. 303).  

110 Se t. ex. Körberg (2009), s. 49 – 50. 

111 Ibid., s. 53. 

112 ”De hundra dagarna” var tiden mellan den 20 mars 1815 och den 28 juni samma år. Napoleon återkom från Elba 

vid det förstnämnda datumet och återtog makten. Den 28 juni insattes Ludvig XVIII som konung i Frankrike. 
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Bild 1:Karl Johan Bernadotte, Per Krafft d.y. , 1814, © Svenska porträttarkivet, Nationalmuseum  
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rätt till tronen i Sverige var ifrågasatt.113 Även den utlåning till bönderna i Skåne, som kronprinsen 

själv finansierade är ett uttryck för samma sak.114 

 

Kronprinsens oro för legitimiteten präglade hela tiden fram till det han blev konung 1818, flera 

månader efter diskonternas fall. Clason styrker detta påstående när han skriver: ”De legitimistiska 

strömningar, som vid kongressen i Wien (1814 – juni 1815) sökt inskrida till prins Gustavs 

[Gustaf IV Adolfs son Förf:s anm.] förmån, gjorde sig under de därefter följande åren 

understundom gällande i utländska tidningar eller broschyrer, prinsen själv antog titeln prins av 

Sverige, och anhöriga till honom läto förstå, att han borde vidmakthålla sina anspråk på svenska 

tronen.”115  

 

Någon formell ekonomisk utbildning hade inte kronprinsen men däremot erfarenhet från 

offentlig förvaltning, bland annat från Tyskland. Kronprinsen hade dock en hög tanke om sin 

ekonomiska bildning. Justitiekanslern m.m. Hans Trolle-Wachtmeister citerar kronprinsen: 

 

”Det är mycket möjligt att det finns, i detta land, trehundra män, som är mer 

framstående militärer än jag; jag känner dem inte, men jag betraktar det som möjligt 

att de existerar. Men vad angår finansiell kunskap på hög nivå, anser jag mig inte 

underlägsen någon, ty detta ämne har varit föremål för mina speciella studier sedan 

länge.”116  

 

Andreen skriver om kronprinsens doktrinära profil: ”Carl Johan delade i stort sett de för 

merkantilismen typiska uppfattningarna om penningväsendet. Intrycken från den klassiska 

penningteorin i England nådde honom aldrig.” 117 Penningteorin, eller kvantitetsteorin, kopplar 

ekonomisk tillväxt till en ökning av penningmängden och motsatt, en minskning av 

                                                 

113 Höjer (1961), s. 210. 

114 I Bernadotteska familjearkivet finns en bokföring, som utvisar att den dåvarande kronprinsen, redan 1816 börjat 

låna ut pengar till den skånska allmogen (Mapp 137 - 38 Konungens Enskilda Byrås arkiv, BFA). Utlåningen uppgick 

till drygt 8000 Rdr och var uppdelad på små låneposter. Diskontkamreren Carl Mengel administrerade utlåningen 

och hade gjort det sedan 1816. 

115 Clason (1923), s. 293. 

116 Trolle-Wachtmeister (1889), s. 74” Il est bien possible qu‟il y ait dans ce pays trois cents hommes, qui sont 

meilleurs militaires que moi; je ne les connais pas, mais je regarde comme possible qu‟ils existent. Mais pour ce qui 

est de la haute finance, je ne céde á personne, car cela a fait depuis longtemps mon étude particulière”.  

117 Pärm 3b Fakta om växeloperationernas tillkomst, PG Andreens arkiv, RAM. 
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penningmängden kopplas till en negativ ekonomisk tillväxt. Om diskonternas betalningsmedel 

försvann, skulle för en kvantitetsteoretiker innebära risk för kontraktion i samhällsekonomin, 

men, enligt Andreen, det var inte uppenbart för kronprinsen. 

 

Bernadotte var fransman. Flera stora ekonomiska händelser hade inträffat i hans land under 

1700-talet och inledningen av 1800-talet. Den första stora händelsen var när 

”Mississippibubblan” brast 1720 och kollapsen för det banksystem (Banque Générale och dess 

efterföljare Banque Royale) som den skotske finansmannen och ekonomen John Law hade 

skapat. Kraschen var lika betydelsefull som den på andra sidan Engelska kanalen -  ”the South 

Sea Bubble”. För fransmännen var kraschen tillräckligt stor för att skaka ett, relativt England, 

underutvecklat banksystem.118 Endast en betydande bank grundades i Frankrike under 1700-talet, 

nämligen Caisse d‟Escompte, som grundades 1776 av finansministern Turgot.119  Caisse 

d‟Escompte diskonterade handels- och andra växlar, tog emot inlåning, utförde kundbetalningar, 

handlade i guld och silver samt utfärdade sedlar, som dock inte var lagliga betalningsmedel.120 

Banken var privatägd. Den hade fyra gemensamma drag med de yngre diskonterna: den 

finansierade handeln, tog emot inlåning, utfärdade betalningsmedel och var privatägd.121 Under 

revolutionen, speciellt under 1793 monterades stora delar av den finansiella sektorn ned. Caisse 

d‟Escompte stängdes och börsen likaså. Kindleberger skriver om inflytandet av 

Mississippibubblan att det fanns tveksamhet att ens uttala ordet bank så länge som 150 år efter 

1720 och kallar det för “ett klassiskt fall av kollektiv minnesförlust i finansiella angelägenheter: 

”122 Han utvecklar det senare: 

 

”There [i Frankrike Förf:s anm.] the trauma of the Mississippi bubble and the 

collapse of John Law‟s system slowed down the development of banking and the 

expansion of industry. Together with the collapse of the assignats during 

                                                 

118 Det fanns i och för sig familjeägda affärsbanker , ”haute banques”, som Mallet, Hottinguer, Vernes, Neufliz, m.fl. 

på 1700-talet men de agerade inte mot allmänheten i någon större utsträckning. 

119 Den franska titeln var “Contrôleur général des finances”, vilket var en titel, som även Colbert hade haft och i 

praktiken var synonym med finansminister. 

120 Cassis (2006), s. 25. 

121 De yngre diskonterna kallades i protokoll och korrespondens ”Caisse d‟Escompte”. Se t. ex. i brevet till 

kronprinsen från Magnus Fredrik Brahe den 25 juni 1817: ”Il s‟agit Monseigneur de la Caisse d‟Escompte de 

Malmö…” Dokument 103, Mapp 145a, BFA. 

122 Kindleberger (1984), s. 98. 
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Directorate in the 1790‟s, it made the French neurotic, or even paranoid, about 

banking for years…”123  

 

Men både Banque de France (grundad 1800) och Caisse d‟Escompte (grundad 1776) verkade och 

det fanns några privatbanker (Haute banques), men jämfört med exempelvis England hade landet 

en liten banksektor.124  

 

Förutom att inställningen i Frankrike var negativ till banker, kan läggas erfarenheterna med 

assignaterna, som var sedlar, som gavs ut av den franska riksbanken efter revolutionen.125 Till en 

början gavs de ut i höga valörer, som följdes av allt mindre, vilket gjorde att de fick stor 

spridning. Först var de räntebärande, men denna ränta inställdes så småningom. Inledningsvis 

gavs assignaterna ut med säkerhet i land, men denna koppling försvann så småningom, i takt med 

att mängden utestående sedlar ökade. Det ursprungliga utestående belopet var 800 miljoner 

francs, som växte till 7 miljarder och därefter, som Kindleberger beskriver det, att systemet 

”exploderade” 1795.”126 1796 var beloppet 46 miljarder.127 Assignaterna blev till slut värdelösa. 

Volymen av utestående assignater hölls (liksom Malmö diskonts ställning) hemlig för 

allmänheten. Rydqvist skriver: ”Sedermera ville man ej förskräcka allmänheten genom att 

offentliggöra vidsträcktheten af denna nationsskuld, och 3 år 7 månader efter nyssnämnde tid 

[februari 1793 Förf:s anm.] uppgick den till mer än Fyrtiofem och en half milliarder.”128 Dessa 

händelser förstärkte misstron mot banker. Kindleberger skriver: ” De [assignaterna Förf:s anm.] 

introducerade allt djupare en paranoja mot papperspengar och banker i det franska 

undermedvetna och hjälpte Napoleon att allt eftersom etablera sig som konsul och kejsare.”129  

 

År 1800 inrättade Napoleon en bank, Banque de France, vars roll skulle vara att skapa ett 

centraliserat finansiellt system om än banken var privatägd. Banque de France utfärdade sedlar. 

Napoleon hade starka uppfattningar om centralbankens roll. Plessis skriver att lagen från 1806 

                                                 

123 Kindleberger (2000), s. 209. 

124 Företagshistorikern Harold James kallar den franska inställningen vid den tiden för “…a strong centralizing and 

etatist tradition…” James i Cassis (1992), s. 118.  

125 Assignaterna hade mycket stora likheter med de obligationer, kreditsedlar, som Riksgälden gav ut från 1789.  Se  

t. ex. Eli F. Heckscher(1949)(2), s. 789 ff. 

126 Kindleberger (1984), s. 99. 

127 Rydqvist (1876), s. 138. 

128 Ibid., s. 138. 

129 Kindleberger (1984), s. 99. 
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om Banque de France avspeglade Napoleons avsikt att utöva kontrollen över banken och att se 

den “sufficiently but not excessively” i statens händer. Plessis kriver vidare att Napoleon ansåg att 

banken angick honom eftersom den tryckte pengar och de tillhörde kejsaren mer än bankens 

aktieägare.130 I Agardh (1865) finns ett citat från tiden innan Banque de France grundades, som 

kommenterar tanken på ett centraliserat banksystem:  

 

“ ‟Har ni [ Mollien, Francois-Nicolas, senare finansminister Förf:s anm.] ej sagt 

mig,‟ slutade han [Napoleon] samtalet, „att för att upprätthålla krediten, bör ett 

artificiellt mynt, sådant som bankmyntet, endast utgå från en enda fabrik? Jag 

upptager denna åsigt: en enda bank är lättare både för regeringen och allmänheten 

att öfvervaka, än flere; ehvad ekonomisterna än må säga, så är det ej i detta fall, 

som konkurrensen är nyttig.”131  

 

Även Andreen pekar på att regeringen hade inflytande på Banque de France. Den påverkade 

styrelsetillsättningen och dessutom tillföll en del av vinsten staten. Banken hade monopol på 

sedelutgivning i Paris och provinsbankernas sedelutgivning var liten.132 Banque de Frances 

agerande som Lender of Last Resort förändrades över tiden. Medan banken senare under 

århundradet lät Crédit Mobilier med flera banker falla, ingrep den redan under 1810, samma år 

Bernadotte kom till Sverige, för att stöda banker med likviditetsproblem.133 

 

Danmark var en motståndare till Karl Johan, inte bara när det gällde uppgörelsen om Norge. 134 

Under 1810-talet var valutapolitiken det dominerande ekonomiska intresset för kronprinsen och 

det finns belägg för att han uppfattade det som att operationerna att sälja växlar i utländsk valuta 

mot svenska för att stärka det svenska myntet motarbetades av danskarna.135 Under 1814, då 

                                                 

130 Plessis i Cassis et al (1996), s. 10. 

131 Agardh (1865), s. 256. Han citerar Mémoires d‟un Ministre du Trésor Public, som kom ut 1815. Däremot stavar 

han finansministerns namn fel, nämligen Mollieu, när det skall vara Mollien. 

132 Andreen (1958), s. 8, not 7. 

133 Wood (2000), s. 208 Banque de France ingrep enligt denna källa även 1818 och 1826. 

134 Kronprinsens erfarenhet av relationen mellan Danmark och Sverige gick långt tillbaka: ”Den 14 Mars 1808 erhöll 

Swerige krigsförklaring ifrån Danmark, och man befarade då en landstigning i Malmö af fienden, som isynnerhet 

utgjordes af en fransk armee.” (Friberg (1842), s. 125) Karl Johan var befälhavare för denna armé. 

135 Så här kunde operationerna genomföras: ”Om Herr Directeur Schwan behagar åtaga sig att denna och följande 

(post)dagen fälla Danska Coursen, äfven om dertill skulle behöfvas någon Vexeloperation på Hamburg, ansvarar 

Undertecknad å Embetets vägnar för rembourse af hvad i detta ändamål utgifves till ett belopp af Fyrtio 
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det finns belägg för att han uppfattade det som att operationerna att sälja växlar i utländsk valuta 

mot svenska för att stärka det svenska myntet motarbetades av danskarna.135 Under 1814, då 

                                                 

130 Plessis i Cassis et al (1996), s. 10. 

131 Agardh (1865), s. 256. Han citerar Mémoires d‟un Ministre du Trésor Public, som kom ut 1815. Däremot stavar 

han finansministerns namn fel, nämligen Mollieu, när det skall vara Mollien. 

132 Andreen (1958), s. 8, not 7. 

133 Wood (2000), s. 208 Banque de France ingrep enligt denna källa även 1818 och 1826. 

134 Kronprinsens erfarenhet av relationen mellan Danmark och Sverige gick långt tillbaka: ”Den 14 Mars 1808 erhöll 

Swerige krigsförklaring ifrån Danmark, och man befarade då en landstigning i Malmö af fienden, som isynnerhet 

utgjordes af en fransk armee.” (Friberg (1842), s. 125) Karl Johan var befälhavare för denna armé. 

135 Så här kunde operationerna genomföras: ”Om Herr Directeur Schwan behagar åtaga sig att denna och följande 

(post)dagen fälla Danska Coursen, äfven om dertill skulle behöfvas någon Vexeloperation på Hamburg, ansvarar 

Undertecknad å Embetets vägnar för rembourse af hvad i detta ändamål utgifves till ett belopp af Fyrtio 
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konflikten om Norge var på sin höjdpunkt, utpekades Skåne, som speciellt lierat med Danmark. 

Halling skriver: 

  

”Det var en motsägelse, som förtjenar att nämnas, att medan h. exc. Friherre Toll, 

under åberopande af kronprinsens ordres, den 29 juni anbefallte afbrytandet af all 

gemenskap med Danmark, utgick samma dag från utrikes statsministern i 

Stockholm blott en erinran till landshöfdingerne att varna de handlande att icke 

inlåta sig uti handelsförbindelser med Danmark. Kollisionen blef snart värre, då en 

handlande [ Jonas Ståhle, den störste låntagaren i Malmö diskont Förf:s anm.] 

företedde konungens nådiga tillåtelse att till Danmark utförs vissa varupartier, af 

Toll nekades att deraf begagna sig. Klagan fördes, men blef utan verkan.”136  

 

Karl Johan hade en livlig fantasi. Höjer skriver: ”Han föreställde sig, att agiotörerna 

[valutaspekulanterna Förf:s anm.] i viss utsträckning ginge främmande avundsmäns, främst 

danska regeringens, ärenden i syfte att åstadkomma skada och förvirring i Sverige, och han gjorde 

sig delvis ganska fantastiska föreställningar om deras metoder.”137 Brisman stöder denna 

uppfattning och skriver: ”Han [kronprinsen] har fått underrättelser om att flera personer i Skåne, 

kända för sin opposition mot regeringens åtgärder och den lagliga ordningen, göra spekulationer 

med Köpenhamn och införa en mängd danska sedlar i Skåne till skada för det svenska 

pappersmyntet.”138 Detta hände hösten 1815. Kronprinsen hade fått uppfattningen att:  

”…det vore en härd för danska stämplingar, att danskt pappersmynt der emottoges i massa, att 

en mängd personer gjorde affärsspekulationer, fördelaktiga för Danmark och understödda af 

danska regeringen.”139Att danskt mynt skulle finnas i Sverige förnekas av Toll. Han skriver: 

 

” Angifvelsen att införandet af Danskt sedelmynt är på en gång både diktad (och) 

angoisse[ångest Förf:s anm.] messig; ingen finnes hvarken i Städer eller på 

                                                                                                                                                         

Tusende/40,000/ Rdr Svenskt bco så fort räkning derföre insändes.” (Brev den 23 april 1813 från Adolf Göran  

Mörner, då statssekreterare för handels- och finansexpeditionen, till ”Hr Directeuren och Riddaren Schwan”,  ” 

Konungens Enskilda Byrås arkiv, BFA). (Schwan är Hans Niclas Schwan (1764 – 1829), grosshandlare, riksdagsman 

och under 1820-talet statsråd). 

136 Halling (1878-80), s. 125. 

137 Höjer (1943), s. 402. 

138 Brisman (1908), s. 120. 

139 von Engeström (1876), s. 249. 
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Landsbygden, som, hvad vilkor som hälst skulle emottaga dessa lappar, ty man är 

allmeneligen derom öfvertygad att de äro vida under sitt på Tryckta värde, och att 

nogodt Hypoteque för dem aldeles inte finnes. Ingen utom et dårhushjon skulle 

kunna falla på den föregifna speculationen;”140  

 

Däremot berättar Toll att svenska Banco- och Riksgäldssedlar är mycket gångbara i Danmark. 

Det fanns också indicier redan 1815 som talade för att Malmö diskonts assignationer cirkulerade i 

Danmark:  

 

”Tyska posten hade lika fort til Köpenhamn som den Swenska til Malmö, fört 

rykten och underrättelser om Malmö Disconts förlägenhet m.m. Någon handels 

(expedition?) ifrån Köpenhamn hade den dag, då Couriren afgick, ankommit till 

Malmö, at göra sig underrättade om de derwarande handlandes ställning. De hafwa 

härigenom haft tillfälle att erhålla sanna och tillfredsställande kunnskaper och 

äfwen fått weta hwad regeringen gjort och beslutit för at bistå Malmö Discont.”141 

 

I Nordlindhs brev till Wirsén den 2 januari 1817 som redovisas på s. 124  erkänner han öppet att 

Malmö diskonts sedlar även cirkulerade i Danmark (”nabolandet”).  

 

Under 1816 gjorde Karl Johan, tillsammans med bl. a. sin son Oscar och Lars von Engeström en 

resa till Skåne. Kronprinsen skrev från resan till kungen 1816 och föreslog åtgärder för att stoppa 

“den livliga [valuta- Förf:s anm.]handeln i Stockholm och den i Köpenhamn.” ”En sådan åtgärd 

synes mig mycket ändamålsenlig för att underlätta upptäckten av intriger som de ondsinnade 

[danskarna Förf: anm.] använder för att depreciera vårt pappersmynt.”142 Intrycken av 

kronprinsens erfarenheter av resan till Skåne är inte entydiga. Inställningen hos kronprinsen var 

före resan negativ. “Enbart på genomresa hade han [kronprinsen] hittills lärt känna detta 

landskap och beställsamma rapportörer hade länge närt hans misstroende till dess innebyggare, 

                                                 

140 Brev den 14 oktober 1815 från Johan Christopher Toll till Lars von Engeström, D 7b, Tollska arkivet, LUB. 

141 Brev no 291. Ej daterat. Närmast föregående brev daterat den 22 november 1815. Brevet avser därför sannolikt 

händelserna vid novemberkrisen 1815. (Rapport om vad en courir medfört från Baron af Klinteberg. Engeströmska 

samlingen Ep. E 10:17 (1815), KB). 

142 ”…la haute commerce de Stockholm et celui de Copenhague”, ”Une pareille mesure me parait très propre à 

faciliter la découverte des intrigues que les malveillants employment pour déprecier notre papier-monnaye.” 

(Kronprinsen till kungen den 23 augusti 1816, Mapp 62, BFA). 
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särskildt till dess besutna talrika adel.”143 Toll och landshövdingen af Klinteberg hade vid flera 

tillfällen fått försvara Skåne mot angrepp av kronprinsen. Men Hedvig Elisabeth Charlotta 

antyder att Skåneresan varit lyckad: 

 

”Kronprinsen talade ofta och med förtjusning om sin rundresa i Skåne [1816 Förf:s 

anm.], hur angenämt han haft, prisade storgodsägarnas älskvärdhet samt de fester 

som givits för honom i städerna. Han var ytterst belåten med sin vistelse och hade 

nu en helt annan och mycket fördelaktig uppfattning om skåningarna och 

lyckligtvis fått bevis på deras tillgivenhet.”144  

 

De han hade besökt var bl. a. f.d statssekreteraren i handels-och financeexpeditionen och 

gustavianen Erik Ruuth på Marsvinsholm, f.d. landshövdingen i Malmöhus län och en av rikets 

herrar, greve Tage Thott på Skabersjö och greve Jacob de la Gardie på Löberöd. 

 

Det finns dock en annan version av kronprinsens resa, som presenteras av landshövdingen 

Gustaf Wathier Hamilton: ”Efter att hafva utöst pengar till tiggare på gästgifvaregårdarne och 

sagt grannlåter åt skånska herrskaperna, dem han i själ och hjerta hatade, återkom kronprinsen 

jemte sin son till Stockholm i slutet af samma månad[augusti Förf:s anm.].145  

 

När kronprinsen kom hem från sin resa fortsatte hans aktioner mot Danmark genom att ta ut 

pengar från diskonterna, vilka han misstänkte finansierade de valutaspekulanter som enligt hans 

uppfattning motarbetade hans valutapolitik. Under denna tid kopplas uttryckligen 

valutaförsämringen till diskonternas betalningsmedel, dvs. assignationer och treprocentare. För 

det första står det att importvärdet: ”… där värdet överstiger, kanske med hälften, exportvärdet, 

våra enda tillgångar… “ men också”…på utgivandet av en enorm kvantitet obligationer hos ett 

antal diskonter och vilka uppfattas och fungerar som kontanta medel, och uppgår, kanske, till 

volymen transportsedlar från Banken”.146 Mängden utestående betalningsmedel beskrivs som 

”denna förskräckliga/ oerhörda mängd papper”147  

                                                 

143 von Engeström (1876), s. 249 Texten är tagen ur en not, författad av utgivaren, Elof Tegnér, historiker, 

bibliotekarie på Lunds universitet, ledamot av Kungl. Vetenskapsakademin. 

144 Hedvig Elisabeth Charlotta (1942), s. 543. 

145 Carlquist (1921), s. 102. 

146  Dokument 1 k, Mapp 142, No 1 du cahier 1817/ Finances/ Cours de change/ Instructions financiers ayant 

principalement rapport à la Tresorérie, BFA. Dokumentet är osignerat och odaterat, men övriga dokument ligger i 
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När Bernadotte kom till Sverige, hade han nyligen upplevt den franska revolutionen. Han var 

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. Höjer skriver: ”Över huvud taget var han [kronprinsen] fylld av en stor misstro mot 

skåningarnas lojalitet”148  

 

Jacob de la Gardie (aktieägare i diskonten) var en av dem kronprinsen misstrodde:149 Det gick så 

långt att de la Gardie utnämndes till en diplomatisk post i Spanien 1813 (som han hade återvänt 

från 1816 när han tog emot kronprinsen på sitt gods Löberöd). Inte förrän 1818 försonades Karl 

Johan och de la Gardie. 

 

Karl Johans relation till Johan Christopher Toll genomgick flera faser. Toll hade varit gustavian 

och nära rådgivare till både Gustav III och Gustav IV Adolf. 1801 blev han utsedd till 

generalguvernör för Skåne. Under hotet om fransk invasion av Skåne år 1808 (med Bernadotte 

som befälhavare) blev Toll också utnämnd till fältmarskalk och chef för södra armén. 

Generalguvernörskapet var det enda i Sverige och var avsett att ”stärka banden till kungen i 

Stockholm”. 150  Denna befattning avskaffades efter statskuppen 1809, men Toll blev 1810 

utnämnd till generalbefälhavare i Skåne.  Toll deltog i denna egenskap i mottagandet av 

Bernadotte i Helsingborg i oktober 1810. En ur kronprinsens synpunkt viktig insats gjorde Toll 

när han som speciellt utsedd ledare för polisväsendet slog ned bondeupproret i Skåne i juli 1811. 

Upproret hade förorsakats av nya regler om utskrivning till militärtjänst. Det gick dock rykten i 

Skåne som antydde att det fanns andra orsaker. Ryktena gjorde gällande att de kunde röra sig om 

ett uppror med stöd av både engelska trupper och Gustav IV Adolf.151 Därmed fick resningen en 

                                                                                                                                                         

kronologisk ordning och slutsatsen kan vara att det hänför sig till våren 1817 och att det är kronprinsens ande som 

genomsyrar dokumentet. ”… de l‟émission d‟une quantité énorme d‟obligations de plusieurs discomptes qui sont 

considerées et passent comme argent comptant, et qui égalent, peut-être, la masse des billets de transport de la 

Banque.” . 

147 ”cette masse épouvantable de papier…” 

148 Höjer (1943), s. 96. 

149 “ 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 icke voro rena i prinsens omdöme.” (Trolle-Wachtmeister (1889), s. 124). 

150 Nilsson (2000), s. 77. 

151 Ibid., s. 67. 
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kronologisk ordning och slutsatsen kan vara att det hänför sig till våren 1817 och att det är kronprinsens ande som 

genomsyrar dokumentet. ”… de l‟émission d‟une quantité énorme d‟obligations de plusieurs discomptes qui sont 

considerées et passent comme argent comptant, et qui égalent, peut-être, la masse des billets de transport de la 

Banque.” . 

147 ”cette masse épouvantable de papier…” 

148 Höjer (1943), s. 96. 

149 “ 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 icke voro rena i prinsens omdöme.” (Trolle-Wachtmeister (1889), s. 124). 

150 Nilsson (2000), s. 77. 

151 Ibid., s. 67. 
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annan valör. Toll hade täta kontakter med kronprinsen under upproret.152 Kronprinsens 

förtroende till Toll var stort efter detta och Toll var befälhavare för militären i Skåne under 

kronprinsens fälttåg på kontinenten 1813. Kronprinsen skrev efter resan till Skåne till von 

Engeström:  

 

“Jag förnyar därföre den tillsägelse jag redan gifvit Herr Grefven [Lars von 

Engeström Förf:s anm.], att från Götha-Canals Discont Cassa uttaga alla de 

summor som Konungen och Jag låtit insätta der af Guadelopemedlen, och att för 

Vår räkning deponera dem i Banken. Detta steg föranledes af den obehagliga 

öfvertygelse vi nyligen fått att nämnda Cassa är ett föd-ämne för spekulanter som 

lemnar dem tillfälle att försämra Vårt pappersmynt och att uppdriva kursen till en 

höjd som hvarje redlig medborgare bör beklaga.”153  

 

Karl Johan fortsatte med att även de summor som lånats ut till ”Björnberg”, dvs. Göteborgs 

diskont, skall indrivas, om så behövs med lagliga medel. Uttagen skulle ske redan ”nästa vecka”.154  

Under 1817 skärptes tonen mot Danmark – och indirekt Skåne. Det rörde sig om smugglingen 

mellan Danmark och Skåne. 155 Så här skrev kronprinsen:  

 

” Det kan inte ha undgått er att den danska riksbanksdalern som nyligen hade en 

kurs mot den svenska riksdalern på 17 [17 svenska riksdaler för en dansk Förf:s 

anm.] för närvarande kostar 42 Riksdaler banco. Denna förbättring av det 

representativa (myntet) hos våra grannar och försämringen av våra papper förklarar 

                                                 

152 Ibid., s. 79. 

153 Brev från Karl Johan till Lars von Engeström den 13 september 1816, (Karl XIV Johans brev till von Engeström 

1811- 23, ES 32, KB) Brevet är det enda på svenska i denna mapp. 

154 En ”icke-händelse” var att kronprinsen aldrig satte in statens, kungliga eller egna pengar i Malmödiskonten. Han 

gynnade framför allt kanaldiskonten, men även i Göteborgs diskont satte han in pengar. 

155 Samuel Niklas Casström, som hade tillsatts för att hålla ordning på valutahandelns funktion, den 28 juni 1817 

uttryckte stor misstänksamhet mot den stora handeln i växlar, som är utställda i utländsk valuta och inte har 

motsvarighet i öppen (och tulltaxerad) handel, med andra ord smuggling. (Dokument 1j 28 juni 1817 från Samuel 

Niklas Casström, Mapp 142, No 1 du cahier 1817/ Finances/ Cours de change/ Instructions financiers ayant 

principalement rapport à la Tresorérie, BFA). 
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i hög grad handeln med kontraband som pågår mellan Själland och våra svenska 

kuster. ”156  

 

I statsrådsprotokollet från den 30 april 1817 står att Karl Johan tog upp växelkursen igen. 157 Han 

har genom information från Stockholmsbörsen fått reda på att ca hälften av de sålda växlarna var 

accepterade av svenskar och utfärdade av danskar. Han drar därmed, styrkt av rapporter från 

befallningshavaren i Skåne [Landshövding Wilhelm af Klinteberg Förf:s anm.] slutsatsen att det 

förekommer, som han säger ”en betydlig smyghandel”. Därför föreslog han att svenskar skall 

förbjudas att acceptera växlar på längre sikt än tre dagar. Detta gjorde han eftersom Danmark 

gjort en liknande åtgärd och det hade enligt Kronprinsen resulterat i en stark dansk krona. 

 

Kronprinsen drev under våren 1817 frågan om”smyghandeln” i Skåne och föreslog allt mer 

drastiska metoder. Alla växelaffärer på Stockholmsbörsen skulle bli öppnare. Båda parters namn 

skulle offentliggöras. Under modererande inflytande från statsrådet mildrades kronprinsens 

förslag, men resulterade ändå i en förordning den 30 april angående vissa importbegränsningar 

av: ”…hvita bomullstyger, arrak, porter och de vinsorter, som ej förut voro förbjudne.”158 

Men tonen mot agiotörerna – valutaspekulanterna - var fortsatt hård i statsrådet den 7 maj. De 

anklagades för växelkursens försämring och i protokollet noterades: ”Sammanswärjningen emot 

allmän och enskild förmögenhet är stor och har sitt ursprung utomlands.” 159 I protokollet står det 

att: ”Danske Regeringen finner sin uträkning att sprida oordning och willerwalla å Sweriges 

FinanceWerk och om hon äger tillfälle dertill, säkert skall begagna sig deraf.” och en konspiration 

antyds: ”… ”med de personer, hwilka äro kände för oroliga tänkesätt och för sina afsigter att 

nedsätta vårt pappersmynt.”  

 

Sammanfattningsvis, Bernadotte kom till Sverige med starka inflytanden – att banksystemet 

innehåller risker (Mississippibubblan), dåliga erfarenheter av för stor sedelutgivning 

                                                 

156 Odaterat brev till statssekreteraren i handels- och finansexpeditionen Klintberg, Mapp 64, BFA ”Il n‟a pu vous 

échapper que le Rigsbanksdaler danois qui etait naguères à 17 (Rdr) vaut maintenant 42 (Rdr) de Banque de Suède. 

Cette amelioration du signe representative chez nos voisins et la deterioration de notre papier (provienne) en grand 

partie du commerce de contraband qui se fait de la Seelande sur les côtes Suèdoises.”.  

157 Statsrådsprotokollet 30 april 1817, Statsrådsprotocoller Maj – September, Handels- och Financeexpeditionen, 

RAM. 

158 Skogman II:1(1846), s. 73. 

159 Statsrådsprotokollet 7 maj 1817, Statsrådsprotocoller Maj – September, Handels- och Financeexpeditionen, RAM 
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(assignaterna)(och att hemlighetsmakeri kan vara legitimt i ett sådant sammanhang) och tanken på 

en stark centralbank (Banque de France år 1800) som skulle stå under inflytande av staten.  

Under sin kronprinstid styrde kronprinsen landet, men var på sin vakt mot tendenser som gällde 

hans legitimitet och var i hög grad misstänksam mot de, som i hans ögon motarbetade hans 

politik. Hans inställning till Danmark – och Skåne – var negativ under åren fram till kraschen 

1817. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Den andre huvudpersonen i händelserna kring Malmö diskont var Carl Magnus Nordlindh (1768 

– 1825).160 (se bild 2, s. 44) Han gjorde en snabb karriär i Malmö och fick 1791 burskap som 

handlare efter goda vitsord från Peter Bager.161 1795 blev han adjungerad ledamot av 

rådstuvurätten och samma år förman i Stadens Äldste.162 1797 blev Nordlindh utsedd av 

borgerskapet i Malmö att vara revisor på ett år för Riksens Ständers Bank. 1799 blev han vald till 

rådman. År 1800 blev han utsedd till riksdagsman för borgarståndet till riksdagen i Norrköping. 

År 1803 vann Nordlindh borgmästarvalet i konkurrens med bl. a. rådmannen Johan Jakob 

Wollmar.163 Nordlindhs upphöjelse var oväntad. Alla dessa upphöjelser tjänade att höja 

Nordlindhs ”kredit” dvs. trovärdighet. 1792 hade Nordlindh gift sig med en dotter till 

handlanden Hans Th. Jacobsson.  

 

                                                 

160 Carl Magnus Nordlindh föddes i Söderköping 1768 som en utomäktenskaplig son till Elias Magnus Nordenstolpe 

(1740 – 1803) och ogifta Kristina Lindman. Av föräldrarnas första del av sina namn (Nord – lind) fick han namnet 

Nordlindh, och han uppfostrades i borgmästarens de la Rose hem i Söderköping. I närheten av Söderköping låg 

Bolltorps säteri, som ägdes av familjen Nordenstolpe. De la Roses far hade varit borgmästare i Skanör och gift sig 

med en syster till [handlanden] Peter Bager i Malmö, som också var Nordlindhs introduktör till Malmö. (Bokholm 

(2004), s. 260 och Carl Ulrik af Klerckers genealogiska samlingar på KB). 

161 Jag har inte sett att Peter Bager var, vad som i Stockholm fordrades för att bli antagen som grosshandlare, 

nämligen ”löftesman” (Se Nyberg (2005), s. 187). Denne skulle verifiera den sökandes kreditvärdighet. Inte heller har 

jag kunnat verifiera om Nordlindh hade vad som behövdes i Stockholm, nämligen två ”löftesmän”. Löftesmännen 

intygade också att de litade på den sökande, framhåller Nyberg. I Skåne fanns också termen Cautionist, dvs. garant, 

för de, som vunnit burskap. 

162 Falkman (1986), s. 282 Sammanslutningen stadens äldste instiftades 1723. Ur borgerskapet skulle 24 förordas till 

Stadens äldste. Magistraten utsåg bland dem 12 handelsmän, åtta hantverkare och fyra bryggare. Dessa tre 

yrkesgrupper hade var sin ”societet”. Förmannen i varje societet förde ordet i magistraten. Stadens äldste utarbetade 

förslag, som magistraten godkände. ”Stadens äldste utgjorde således en verklig representation för stadens 

borgerskap.” (Falkman (1986), s. 284). 

163 Borgmästare och rådmän utgjorde stadens magistrat, som var stadens administrativa styrelse. Borgmästaren utsågs 

av Kungl. Maj:t och var också chef för polisen. 
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Bild 2: Carl Magnus Nordlindh (1768 – 1825), Carl Gustaf Gillberg, © Svenska porträttarkivet, 

Nationalmuseum  
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Förutom de ytterligare positioner, som Nordlindh innehade under 1810-talet i samhällets 

organisationer och sällskap, blev han också enhälligt utsedd till borgerskapets  

representant till riksdagen 1815 i Stockholm. Nordlindh hade avstått från att bli representerad i 

1809 och 1810 års riksdagar, eftersom han var känd för sina gustavianska sympatier. Istället fick 

diskontdirektören Henrik Falkmans bror Hans Aron Falkman resa. Den enda stora motgången 

för Nordlindh var att han inte blev utsedd till landshövding 1812 i konkurrens med Vilhelm af 

Klinteberg.  

 

Nordlindh hade också sociala framgångar, t. ex. i Amarantherorden. 1812 blev han utnämnd till 

ordensmästare.164 Följande beskrivning hur en person kom sig upp i samhället kunde ha varit 

modellerad på Nordlindh. Nyberg skriver:  

 

”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.”165  

 

Nordlindh blev inte förblindad av sina framgångar trots att de kom så snabbt.166 Rådhuskanslisten 

Johan Otto Friberg, som levde kort efter Nordlindh pekar på positiva karaktärsegenskaper: ”Han 

                                                 

164 Stora Amarantherordens öfningssamhälle…(1911), s. XXIV. 

165 Nyberg (2007), s. 11. Det var inte bara inom administrationen, societeten och affärslivet Nordlindh hade 

framgång. Redan innan han blev borgmästare visade han sin förmåga att hantera allmänheten. Det var oroligheter i 

Malmö. En fest kunde inte avslutas och sällskapet gå hem, för stämningen var hotfull. Stadsfiskalen lyckades inte 

återställa ordningen. Halling skriver: ”Ändtligen lyckades det rådmannen, sedermera borgmästaren Nordlindh, som 

stod i särdeles gunst hos gemene man att förmå folket att skingra sig och låta danssällskapet i fred begifva sig hem, 

hvarefter allt blev tyst kl. 11 på aftonen.” (Halling (1878), s. 1) Att Nordlindh också hade förmåga att umgås med de 

höga i samhället visade sig när konungen Gustav IV Adolf bodde i Malmö ett halvår. I Amarantherordens 

jubileumsskrift står det: ”Mot Malmöborne var konungen mestadels rätt nådig och särskildt visade han sin huldhet 

mot borgmästaren, commerserådet Nordlindh, en man som, utrustad med rika naturgåfvor och vinnande 

egenskaper, hade från en blygsam ställning såsom en från Söderköping invandrad handelsbokhållare svingat sig upp 

till en stor och inflytelserik plats inom staden och hela provinsen, afundad av några, men uppburen af flera och 

älskad af särskildt det lägre borgerskapet för sin frikostighet och tillgänglighet.” (Stora Amarantherordens 

öfningssamhälle…(1911), s. VIII ). 

166 Nordlindh var känd för att ordna många och stora fester. Men själv levde han inte ett utsvävande liv. Falkman 

skriver:“Han[Nordlindh] var en i högsta grad ordentlig och nykter man samt alltför mån om sitt anseende, det han 
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ordensmästare.164 Följande beskrivning hur en person kom sig upp i samhället kunde ha varit 

modellerad på Nordlindh. Nyberg skriver:  

 

”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.”165  

 

Nordlindh blev inte förblindad av sina framgångar trots att de kom så snabbt.166 Rådhuskanslisten 

Johan Otto Friberg, som levde kort efter Nordlindh pekar på positiva karaktärsegenskaper: ”Han 

                                                 

164 Stora Amarantherordens öfningssamhälle…(1911), s. XXIV. 

165 Nyberg (2007), s. 11. Det var inte bara inom administrationen, societeten och affärslivet Nordlindh hade 

framgång. Redan innan han blev borgmästare visade han sin förmåga att hantera allmänheten. Det var oroligheter i 

Malmö. En fest kunde inte avslutas och sällskapet gå hem, för stämningen var hotfull. Stadsfiskalen lyckades inte 

återställa ordningen. Halling skriver: ”Ändtligen lyckades det rådmannen, sedermera borgmästaren Nordlindh, som 

stod i särdeles gunst hos gemene man att förmå folket att skingra sig och låta danssällskapet i fred begifva sig hem, 

hvarefter allt blev tyst kl. 11 på aftonen.” (Halling (1878), s. 1) Att Nordlindh också hade förmåga att umgås med de 

höga i samhället visade sig när konungen Gustav IV Adolf bodde i Malmö ett halvår. I Amarantherordens 

jubileumsskrift står det: ”Mot Malmöborne var konungen mestadels rätt nådig och särskildt visade han sin huldhet 

mot borgmästaren, commerserådet Nordlindh, en man som, utrustad med rika naturgåfvor och vinnande 

egenskaper, hade från en blygsam ställning såsom en från Söderköping invandrad handelsbokhållare svingat sig upp 

till en stor och inflytelserik plats inom staden och hela provinsen, afundad av några, men uppburen af flera och 

älskad af särskildt det lägre borgerskapet för sin frikostighet och tillgänglighet.” (Stora Amarantherordens 

öfningssamhälle…(1911), s. VIII ). 

166 Nordlindh var känd för att ordna många och stora fester. Men själv levde han inte ett utsvävande liv. Falkman 

skriver:“Han[Nordlindh] var en i högsta grad ordentlig och nykter man samt alltför mån om sitt anseende, det han 
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[Nordlindh] war icke jurist, men hade en skarp blick och stor omdömesförmåga.” …” Sedan 

fästningswerket raserats, war han mycket mån om att staden blef bättre byggd, och ännu 

berömmes han med skäl för älskare af god ordning samt för upprättandet af en waksam polis. 

Han hade, liksom Borgmästare Kock, förstått att tillwinna sig sitt borgerskaps aktning och kärlek; 

men liksom denne war han äfwen fruktad.”167 Nordlindh hade fiender. Han hade blivit 

borgmästare framför väl meriterade konkurrenter. Den främste av dessa, J. J. Wollmar fick hälsa 

Nordlindh välkommen i ämbetet, men gjorde det på ett infamt och fientligt sätt.168  

 

En person som hade en hög social ställning kunde styra vilka andra som befordrades till hög 

social ställning. Nyberg skriver: ”Borgarnas anslutning till olika ordnar och sällskap [som grundats 

under 1700-talets andra hälft Förf:s anm.] har tolkats som ett sätt att vinna symboliskt kulturellt, 

socialt och politiskt kapital. Att vara medlem i dessa sällskap gav prestige och aktning.”169 

Nordlindh hade en av de högsta positionerna i Amarantherorden och därmed makt. Wollmar 

skriver i Memorabilia: ”På så sätt [i kraft av sin höga position Förf:s anm.] fick Nordlindh i sin 

magt att, fastän i osynlig måtto, från orden utestänga hvem han ville, samt att åter i synlig måtto 

utdela gracer åt dem, som satte värde på ordensvurmeri och att få vara med i de förnämstas 

dunstkrets.”170 Med borgmästarskapet, alla höga positioner i samhället därutöver och med 

diskonten och dess pengar i ryggen blev Nordlindh vad Wollmar kallar en ”non plus ultra 

människa”171 Nordlindhs makt väckte respekt, gränsande till fruktan. Han fick, enligt Wollmar: 

”… ett sådant välde inom staden, att, hvad han ville, var icke värdt att sätta sig emot; med få 

undantag måtte således enhvar dansa efter hans pipa.”172  

 

Malmö var på 1810-talet en liten stad. Enskilda individers eller familjers inkluderande i den 

högsta sociala eliten var positivt betydelsefull i följande avseenden: a) för att underlätta kontakter 

och utöka umgängeskretsen, b) för inhämtande, men också utbyte och spridning av information 

och c) för att öka en individs förtroende hos andra och därmed förenkla affärer och erhålla 

                                                                                                                                                         

också egde hos borgerskapet, för att inför detsamma blottställa sig för följderna af groft öfverdåd utaf nyss nämnda 

slag[att själv tömma en hel bål].” (Falkman (1986), s. 16) och  ”Nordlindh var till den grad en vän af snygghet och 

hatare af ovanor, som generade andra, att han ej tålde tobaksrökning.” (Falkman (1986), not 5, s. 353). 

167 Friberg (1842), s. 118. 

168 Wollmar (1891), s. 34. 

169 Nyberg (2006), s. 221. 

170 Wollmar (1891), s. 30 – 31. 

171 Ibid., s. 31. 

172 Ibid., s. 31. 
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krediter.173Avbrytandet av sociala relationer kunde gå fort. Ett brott mot den tidens umgängessed 

ledde till uteslutning ur gemenskapen. Kindleberger beskriver förvandlingen från hjälte till skurk: 

”There is perhaps no record of a bank fraud extant of which the perpetrator was not honest 

yesterday.”174  En hög social ställning var därför riskfylld. Nackdelarna var en spegelbild av 

fördelarna med att ha uppnått en hög social ställning.  Att hamna i en låg social ställning 

förhindrade kontakter och informationsutbyte samt försämrade kreditvärdigheten och försvårade 

möjligheter att göra affärer. Sociala relationer skapas ofta i sammanslutningar av olika slag och de 

sociala relationerna utvecklas och förändras över tiden. Det ligger nära till hands att tro att det var 

affärskontakter, som var det första steget mot tätare sociala relationer. Nyberg skriver: ”De 

ledande handlarna var alltså i egenskap av sin ekonomiska styrka och betydelse formellt och 

informellt representerade i de administrativa fora och politiska församlingar där den ekonomiska 

politiken avgjordes.”175 Det stämmer också med den karriär, som Nordlindh gjorde. Han var först 

handelsman och först därefter kom de officiella posterna.  

 

Societeten i Skåne var inte totalt koncentrerad till Malmö. Ystad, Lund, Helsingborg, Landskrona 

och Kristianstad var andra viktiga städer i landskapet. Adeln hade sitt huvudsäte på sina gods. 

Kyrkans och den akademiska världens metropol i Skåne var Lund. Den största handelsstaden var 

Ystad, som levde gott på transitohandel under kontinentalblockaden. Carl Magnus Nordlindh 

lyckades dock få betydelsefulla personer att åtminstone under vintern bo i Malmö. ”Flere bland 

ortens possessionater hade, efter förmodan på en impuls från kommerserådet Nordlindh, inköpt 

fastigheter i staden och tillbragte vintern der.”176 Strukturella förändringar bidrog till att öka 

intresset för Malmö – raseringen av de gamla fästningsverken och därmed sammanhängande 

möjligheter till fastighetsaffärer, en del av transitotrafiken till kontinenten under blockaden, 

anläggningen av nya kulturella institutioner, som teatern och inte minst det faktum att nöjeslivet 

blomstrade, i hög grad som en följd av Nordlindhs insatser. De började med ett yppigt festande, 

när Gustaf IV Adolf med familj bodde ett halvår i Malmö 1806 – 07. 177 En grupp som bidrog till 

                                                 

173 De sociala relationerna var avgörande för kreditvärdigheten. Nyberg skriver: ”1700-talets och det tidiga 1800-

talets kreditrelationer var således uppbyggda kring personliga nätverk snarare än kring banker och andra 

kreditinstitutioner.” (Nyberg (2005), s. 187). 

174 Kindleberger (2000), s. 88. Han citerar James S. Gibbons‟ The Banks of New York, Their Dealers, the Clearing 

House, and the Panic of 1857, 1859, s. 104.  

175 Nyberg (2006), s. 320. 

176 Halling (1878 - 1880), s. 84.  

177 Ordet ”yppigt” är medvetet valt, eftersom ordet yppighet ofta användes i den politiska debatten vid denna tid som 

en beskrivning av det liv, som genom importhinder av ”yppighetsvaror” skulle bromsas. 
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att göra Malmö till en medelpunkt, var en underavdelning, grundad 1810, av Amarantherorden. 

Redan tidigare fanns sammanslutningar som Stadens Äldste, Handelssocietet och S:t Knuts gille. 

Under 1810-talet bildades även ett lokalt hushållningssällskap med landshövdingen i Malmöhus 

län, Wilhelm af Klinteberg, som förste ordförande.  

 

Som en del av analysen har en undersökning har genomförts för att kartlägga vilka de ”viktigaste” 

personerna i Malmö var. 178 Undersökningen baseras på namnlistor från olika sociala 

sammanslutningar med ett tusental namnuppgifter (men avseende ett väsentligt färre antal 

personer). Genom att fastställa hur många grupper olika personer tillhörde får man en indikation 

på vilka de ”viktigaste” personerna i det sociala livet i Malmö var. De sammanslutningar som 

undersökts är: Stadens äldste, vid två tillfällen och Handelssocieteten, vid ett tillfälle/ 

Hushållningssällskapet, grundarna och de tidigaste ledande medarbetarna/ S:t Knuts gille, 

medlemmar under 1810-talet/ Amarantherorden, de tidigaste medlemmarna. Dessutom finns 

aktieägare i Malmö diskont redovisade samt valda låntagare i diskonten. Skälet är att blott det 

faktum att vara aktieägare i Malmö diskont var statushöjande, inte minst med hänsyn till den 

lysande (kontant)avkastning aktieinnehavet gav. Det var också statushöjande att vara låntagare i 

diskonten, eftersom den tidens kreditsed innebar, att de som hade gott rykte och ansågs vara 

förmögna, fick krediter. Källorna är sparsamma med beskrivning av vad som faktiskt avhandlades 

eller skedde i de olika grupperna. Det finns protokoll för en del men de är beslutsprotokoll och 

ger inte mycket information om vad som faktiskt diskuterades eller hur. Familjerelationerna  var 

många och i vissa fall hade de betydelse för agerandet. Att knyta ihop affärer, offentliga 

positioner och societetsliv med taktiska äktenskap var regel snarare än undantag. Att handelsmän 

ofta gifte sig med döttrar till handlande var inte ovanligt eller nytt för Malmö diskonts direktörer. 

Fritz skriver att alla direktörerna i Göteborgs diskontkontor (grundat 1783) var gifta med döttrar 

till handlande.179  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet av kartläggningen att direktörerna i diskonten hade en mycket 

stark ställning i Malmös societet och mycket att förlora om deras affärsmässiga bas – Malmö 

diskont – gick under. Även de tre låntagare, som orsakade diskontens fall – Ståhle, Kock och 

Malmros – hade enligt undersökningen en hög social ställning.  

 

                                                 

178 Undersökningen redovisas i förkortad version i bilaga 7. 

179 Fritz (1967), s. 230. 
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KAPITEL 4. MALMÖ DISKONT – EN BANKAKTÖRS UPPGÅNG OCH FALL 

 

4.1. INLEDNING 

De yngre diskonterna var både en brygga mellan de äldre diskonterna och 1800-talets senare 

banker och diskonterna bidrog själva med innovativa drag. Nygren skriver: ”Sett ur ett 

internationellt perspektiv inrättades banker och institutioner, som saknades i utlandet. De var 

också unika mot bakgrund av den jämförelsevis underutvecklade ekonomi landet kännetecknades 

av.”180 Ekonomhistorikern Göran B Nilsson skriver om de yngre diskonternas verksamhet: ” … 

en av tre enskilda banker [de yngre diskonterna Förf:s anm.], vars avancerade verksamhet gjorde 

dem till Europas kanske mest intressanta.”181  En vanlig syn på det svenska banksystemets 

uppkomst är att det inleddes med grundandet av sparbankerna på 1820-talet eller de enskilda 

bankerna på 1830-talet. Ett representativt exempel på denna syn är: ”Modern credit market 

started to develop when the savings movement was introduced in the 1820s.”182 Men redan under 

1700-talet fanns flera finansinstitut på den svenska kreditmarknaden: Jernkontoret gav finansiellt 

stöd till bergsbruket, Manufakturdiskontens huvudinriktning var kreditgivning till textilindustrin 

och Generalassistanskontoret var allmänhetens ”pantbank”. Utöver dessa tre fanns det också mer 

affärsbanksliknande institut, som Diskontkompaniet, Göteborgs Diskontkontor och Göteborgs 

Riksgäldsdiskont. Inriktningen hos de två senare var framför allt att finansiera handeln med 

skogsprodukter och bergsprodukter i västra Sverige.  

 

Det svenska banksystemet, förutom Riksens Ständers Bank, var inte kopierat på något utländskt 

banksystem.183 De yngre diskonterna hade inslag i sin verksamhet, som var både innovativa och 

innebar en fortsättning av gammal bankpraxis i Sverige – och de bidrog till den fortsatta 

utvecklingen av banksystemet. Den amerikanske historikern Lars G. Sandberg t. ex. skriver, när 

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

                                                 

180 Nygren (1985), s. 13. 

181 Nilsson (1988), s. 1. 

182 Larsson i Cassis et al (1996), s. 123. 

183 Nygren skriver däremot att Stockholms Banco var ”… nästan identiskt kopierad efter Amsterdams bank, grundad 

1609.” (Nygren (1985), s. 14) Han pekar på att RSB var uppdelad i en inlåningsdel – Wexelbanken, som tog emot 

inlåning, verkställde uttag och kunde föra över pengar från ett konto till ett annat – det var en den tidens girocentral. 

Den andra delen var en lånebank, som, utan att ta Wexelbankens innestående medel i anspråk, lånade ut pengar till 

ändamål, som för det mesta var samhällsviktiga, som lant- skogs- och bergsbruk. 
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KAPITEL 4. MALMÖ DISKONT – EN BANKAKTÖRS UPPGÅNG OCH FALL 
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180 Nygren (1985), s. 13. 

181 Nilsson (1988), s. 1. 

182 Larsson i Cassis et al (1996), s. 123. 
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eventually replace the enskilda banks, closely resembled the earlier discount banks. The chief 

motive for investing in them was the receipt of subsidized credits from the Riksbank.”184  

 

I Ystad, där Skånska Privatbanken grundades 1830, var direktörerna (Berghman, Hagerman och 

Hemberg) förtrogna med bankverksamheten i Malmö diskont bl. a. som låntagare i diskonten i 

Malmö. Nationalekonomen Emil Sommarin skriver: ” I själva verket har det vid bankstarten 

1830-31 [av Skånska Privatbanken Förf:s anm.] 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.”185 

Ekonomhistorikern Ingemar 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.”186 Ekonomhistorikern Bertil Andersson skriver: 

”Under de privata diskonternas förhållandevis korta verksamhetsperiod lades de 

erfarenhetsmässiga grunderna för utvecklingen av en modern sparbanks- och affärsbanksrörelse 

under 1800-talet.”187 Erfarenheterna var både av positiv och av negativ karaktär. I vissa 

avseenden dominerade de negativa inslagen i diskonternas verksamhet så mycket att diskonterna, 

som framhålls i litteraturöversikten, tjänade som avskräckande exempel. Malmö diskonts öde 

präglade tänkandet och den ekonomiska debatten lång tid framåt. Riksdagsdebatterna på 1823, 

1828-30, 1834 och 1844-45 års riksdagar handlade i hög grad om penning- och kreditsystemet 

och hur det skulle organiseras och regleras – hur den institutionella ramen skulle utformas. 

Erfarenheterna från krisen 1817 fanns med i diskussionen. De som använde det angreppssättet 

blockerade en nyanserad syn på de yngre diskonterna. Med facit i hand kan man finna både inslag 

som de yngre diskonterna tog över från tidigare banksystem och inslag som de själva utvecklade 

och som kom att användas i kommande banksystem. 

 

Bland de drag som diskonterna övertog från 1700-talets banksystem, fanns 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. Eli F. Heckscher skriver: ”Ur allmän kreditsynpunkt var det anmärkningsvärda för den 

nya banktypen [Diskontkompaniet 1773 Förf:s anm.] en inlåning, dels à vista till 3 %, dels med 

                                                 

184 Sandberg (1978), s. 662. 

185 Sommarin (1924), s. 332. 

186 Nygren (1985), s. 32. 

187 Andersson (1985), s. 7. 
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sex veckors uppsägning till 4 %.”188 Vad avser inlåning från den breda allmänheten avlöses de 

yngre diskonternas verksamhet av sparbanksrörelsen, som inledde sin verksamhet redan 1820 i 

Göteborg samt de enskilda bankerna, där den första grundades 1830, men där aktiv inlåning inte 

uppträdde förrän senare under 1800-talet.  

 

Diskonten spelade en annan ”finansiell” roll. De tillhandahöll betalningsmedel i form av 

assignationer och obligationer, som i små valörer var mycket viktiga för att lantbruksekonomin 

skulle fungera. Betalningsmedel behövdes av flera skäl. Ekonomhistorikern Mats Olsson skriver 

att de användes för att betala skatter, löner, köpa varor, som inte producerades på gården, som 

salt och järn, virke och ved mm.189 När det gällde att skapa betalningsmedel, länkar diskonterna 

över från 1700-talets assignationer till de enskilda bankerna och deras sedelutgivning. Även 

bruket att använda insättningsreverser med fast ränta - ”obligationer” - hade förekommit på 

1700-talet. Riksgäldssedlarna, som började cirkulera under 1790-talet var insättningsreverser med 

fast ränta (jfr diskonternas ”treprocentare”, se nedan i texten), som avsågs att kunna inlösas, men 

de gjordes oinlösliga och så småningom avskaffades även räntan.190 Riksgäldssedlarna utfärdades 

på mycket små valörer, vilket gjorde dem begärliga som betalningsmedel, en efterfrågan som även 

de yngre diskonterna drog nytta av med sina treprocentsobligationer. Begreppet obligation 

användes av de privata diskonterna och inte bara av den statliga upplåningsmyndigheten 

Riksgäldskontoret. Även om industribligationer av senare modell inte kan jämföras med 

”treprocentarna”, så var språkbruket modernt. Nationalekonomen Torsten Gårdlund skriver: 

”Ännu vid mitten av 1800-talet var obligationslånet ett ovanligt kreditinstrument inom svensk 

industri.”191  

 

De betalningsmedel som diskonterna gav ut – assignationer och treprocentare - fick stor 

spridning. Delvis berodde det på de låga valörerna, men förutsättningen för att de över huvud 

taget skulle användas var att det fanns en enighet om deras värde. Nationalekonomen och 

ekonomhistorikern Eli F. Heckscher sammanfattar det: ”Viktigast förefaller det mig vara vad som 

redan har framhållits, nämligen det objektivt alldeles godtyckliga i begreppet pengar, m.a.o. att 

pengar blir vad människor uppfatta som sådana, vad de allmänt godta som bytesmedel.”192 Det 

                                                 

188 Eli F. Heckscher(1949)(2), s. 785. 

189 Olsson (2005), s. 116.  

190 Riksarkivets beståndsöversikt, del 2, s. 181. 

191 Gårdlund (1947), s. 139. 
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var ont om betalningsmedel i den dagliga handeln. Det var t. ex. avsikten att lösa in 

riksgäldssedlarna efter realisationen 1803 men det gick trögt: ”Många invånare behöll vissa av 

sedlarna, i synnerhet de så kallade småsedlarna som hade låga valörer, eftersom det saknades 

alternativa mynt [utöver diskontsedlarna Förf:s anm.] för smärre transaktioner.”193  

 

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 och betalbar via en överföring mellan konton på Wexelbanken i RSB. 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 värdelös.  

 

Utlåning mot namnsäkerhet var också en praxis, som t. ex. i Generaldiskontkontoret svarade för 

85 % av utlåningen till allmänheten under 1787 – 88 och 71 % under 1789.194 Denna praxis avvek 

från tiden före (de äldre) diskonterna, då riksbanken endast lånade ut mot realsäkerheter, 

företrädesvis i fastigheter. Även i Malmö diskont var utlåning mot namnsäkerheter klart 

dominerande. 

 

4.2. MALMÖ DISKONT, DESS BILDANDE OCH VERKSAMHET 

Riksens Ständers Bank hade existerat under ständernas uppsikt från 1668. Under sena 1700-talet 

hade flera kreditinstitut inrättats och vissa hade upphört. Riksgäldskontoret grundades 1789.195 

En av dess viktigaste funktioner var att finansiera Gustaf III:s misslyckade svensk-ryska krig. 

Kungen passerade på så sätt ständerna. För ständerna var denna situation otillfredsställande och 

man beslöt kring sekelskiftet att centralisera både sedelutgivning och offentlig utlåning till RSB 

samt att lösa in de utestående sedlarna som getts ut av RGK. Därför stängdes både 

Riksgäldsdiskonten och Generaldiskontkontoret och sammanfördes i nya 

Riksdiskontverket(”Riksdiskonten”), som var ägt av staten (2/3)och privata ägare(1/3). 

                                                 

193 Winton (2009), s. 108. 

194 Fritz (1967), s. 212 

195 Riksgäldskontorets historia beskrivs t. ex. i Upplåning och utveckling, Riksgäldskontoret 1789 – 1989 (1989) 

Huvudredaktör Erik Dahmén. 
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Riksdiskonten ägnade sig åt utlåning och finansierade sin verksamhet huvudsakligen med medel 

från RSB som i sin tur gav ut sedlar.  

 

Låneverksamheten i Riksdiskontverket var koncentrerad till Stockholm, där staten hade monopol 

på all utlåning. Riksdiskontverket hade ingen inlåningsverksamhet – de tog inte emot pengar från 

allmänhet eller företag. RSB var stängt för inlåning mellan 1766 och 1830.196 Undantaget var 

Wexelbanken, som var en del av Riksbanken. Den var en kontohållande enhet för företag och 

förmedlade också betalningar mellan kontohavare och till och från allmänheten. RSB gav också 

ut sedlar, som var en form av inlåning och denna hantering skedde över hela landet. Sedlarna var 

räntelösa. 197 Detta var också en förutsättning för Bankens assistans med kreditiv till diskonterna. 

De betalade ingen ränta och fick tre procent på kreditiven. 

 

Regeringen ansåg att om landsorten fick grunda banker (diskonter) skulle det gynna den 

myntreform, realisationen198, som genomfördes 1803, genom att sprida riksbankssedlar och ” att 

understödja ett uppsving för näringslivet och kreditväsendet.”199 1777 års realisation hade inte 

lyckats och 1803 gick man en ny väg. J Mortimer Agardh skriver:  

 

                                                 

196 Platbardzis (1964), s. 40 Banken tog emot inlåning, men endast i form av guld och silver; ”omyntadt och 

”myntadt” på minst fem och högst tio år. (Agardh (1853), s 106, not 2). Avsikten var att öka den metallreserv, som 

skulle finnas för att möta inlösen av riksbankssedlar. 

197 Det är inte självklart att sedlarna skulle vara räntelösa. I Skottland infördes redan på 1700-talet en så kallad Option 

Clause, vilken innebar att den sedelutgivande banken hade rätt att ensidigt förvandla en omedelbart inlösenbar sedel 

till en sexmånaders skuldförbindelse med ränta. Även Riksgäldsedlarna var inledningsvis räntebärande. På samma 

sätt var diskonternas treprocentare ”räntebärande sedlar”. 

198 Uttrycket realisation ”... har av gammalt använts i Sverige för att beteckna övergång från pappersmyntfot till 

metallmyntfot.” Brisman (1908), s. 1. Myntrealisationen fastställde reglerna för landets betalmedel och inlösenvillkor 

mot specie, silver. Av största vikt var att förhållandet mellan de två officiella och cirkulerande sedeltyperna 

reglerades. Både Banken och Riksgäldskontoret gav ut sedlar, Riksdaler Banco och Riksdaler Riksgälds. Sinsemellan 

fluktuerade den inbördes kursen, vilket var otillfredsställande. I myntrealisationen fixerades utbytesförhållandet 

mellan de båda myntslagen till 3:2, dvs. tre Riksdaler Riksgälds kunde bytas mot två Riksdaler Banco. Dessutom 

fixerades inbytesförhållandet för Riksdaler Banco mot silver. Efter denna realisation skulle inte Riksgäldskontoret ge 

ut fler sedlar och de utestående skulle fortlöpande lösas in. Denna myntrealisation visade sig inte hålla länge. Den var 

dåligt underbyggd. Vid utgången av 1803 var silverreserven 3 465 000 Rdr och den utelöpande sedelmängden 

13 053 000 Rdr. (Brisman (1931), s. 5) Redan 1810 upphävde Banken övergav inlösenrätten som följd av att en 

kraftig ökning av sedelutgivningen ägde rum i samband med det finska kriget. 

199 Svensk Numismatisk Tidskrift 2006:2 och Kungl. Förordning den 26 augusti 1800, KB. 
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Riksdiskonten ägnade sig åt utlåning och finansierade sin verksamhet huvudsakligen med medel 

från RSB som i sin tur gav ut sedlar.  
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196 Platbardzis (1964), s. 40 Banken tog emot inlåning, men endast i form av guld och silver; ”omyntadt och 
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”Man gick efter 1803 års realisation en annan väg, än den efter 1777 valda, i det 

man uti en stark diskontrörelse sökte en bundsförvandt till realisationens 

upprätthållande. Genom att i denna rörelse med sig associera enskilte aktietecknare 

[ i Riksdiskonten Förf:s anm.], vann man en förstärkning i den reella fonden och 

genom bankens andel i diskontvinsten i Göteborgs, Malmö och [från 1805 Förf:s 

anm.] Åbo diskonter en tillgång till riksgäldssedlarnas inlösen […] enskilte 

diskontkontor inrättades i Götheborg, Malmö och Åbo, hvilka stod under bankens 

beskydd”200 

 

Genom öppnandet av diskonter i Åbo och Malmö öppnade man nya marknader. Därmed kunde 

man minska: ”… fruktan för en alltför hastig och betydlig minskning af det inom riket 

cirkulerande rörelsekapitalet, hvilken kunde förutses såsom följd af särskilda vid 1800 års riksdag 

tillkomna beslut, afseende att reglera finanserna.”201 Aktietecknarna i de enskilda diskonterna var 

enbart privatpersoner och faller sålunda väl in i den av Agardh skisserade planen att med enskilda 

aktieägare inblandade skulle realisationen ha större chans att lyckas. 

 

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

diskontens reglemente.202 I inledningen av reglementet görs en beskrivning av vad malmöborna 

tänkt sig själva att ägna sig åt:  

 

”Göre weterligt: At som Handels-societeten i Malmö, i avseende till denna Stads 

aflägsenhet, folkrikhet samt betydliga Spannmåls-handel och Fabriques-rörelse, i 

underdånighet anhållit, at en discont-Inrättning med Banco Specie derstädes må 

inrättas…”203 

 

                                                 

200 Agardh (1865), s. 182 – 183. 

201 Granfelt (1909), s. 423. 

202 Reglementet finns i bilaga 2. Reglementena för Diskontkompaniet 1773, Göteborgs diskontkontor 1783 och 

Göteborgs diskont 1802 har gåts igenom för att sätta Malmö diskonts verksamhet i perspektiv. De andra 

diskonternas reglementen är i stort sett identiska med Malmö diskonts. En skillnad är att Göteborgs diskontkontor 

hade tillstånd (§ 12) att göra valutaväxlingar samt att lånen inte fick överstiga 5 000 Rdr oavsett säkerhet (§ 9). 

203 Malmö diskonts reglemente, KB. Handelssocietetens protokoll från tiden för ansökan finns inte i Malmö 

stadsarkiv, bara protokollen från 1814 och senare.  
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Denna inledning är en verksamhetsbeskrivning; att finansiera handel med spannmål och 

tillverkning av varor. Källmaterialet har inte påvisat udda aktiviteter som spekulationer i 

diskontens namn eller omfattande långivning utanför Skåne. Koncentrationen i långivningen var 

inledningsvis given. Sverige var sedan länge inne i en omdaningsperiod för jordbruket i samband 

med skiftesrörelsen, från sekelskiftet genom enskiftet. Malmö diskont var väl positionerad att 

fånga upp behoven, som grundades på Sveriges första enskiftesstadga, som avsåg Skåne och 

utfärdades 1803.204  

 

De tre regionala diskonterna förmedlade ett inlåningsöverskott från Stockholm till landet i övrigt. 

Därigenom fick diskonterna genomslag i kreditgivningen. Nygren skriver att den omfattande 

kreditgivningen hade ett samband med de regionala diskonternas framgång i att knyta ihop flera 

kapitalmarknader.205 

 

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 Räkning206 . Full likvid för aktierna erlades under 

våren 1804. 2000 aktier å 50 Rdr banco vardera utfärdades. Silvret deponerades hos RSB. 

Bankens ställning som borgenär var att de skulle ha högsta prioritetsställning.207  

 

Diskonten skulle ha tre direktörer, bosatta i Malmö och valda av aktieägarna i sluten omröstning. 

Mandattiden var tre år men på grund av omval kom alla direktörerna att sitta längre än tre år.  

Två av de ursprungliga direktörerna var handelsmännen Frans Suell och Cornelius Hegardt. De 

                                                 

204 Pettersson (1989), s. 135. 

205 Nygren (1985), s. 32. 

206 § 5, Malmö diskonts reglemente, KB.  

207 Detta framgår av ett brev den 31 januari 1804 från Kungl. Maj:t till bankofullmäktige. Brevet är ett svar på en 

förfrågan från Bankofullmäktige och efter samråd med direktionen i Malmö diskont(med aktieägarnas fullmakt). Det 

är signerat av Carl Wachtmeister, Riksdrots, Axel von Fersen, Riksmarskalk och resten av regeringen. I brevet anges 

att: ”Banquen för alla de Lån à 3 p.c., hwarmed 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. ( ”Kongl. Maj:ts Nådiga Bref till Banco Fullmäktige, angående Bankens förmånsrätt 

framför öfrige fordrings Egare”, revisioner 1818-20, RGK 2525, RAA). 
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var bland Malmös ledande personer i kraft av sin förmögenhet och sociala ställning. Den tredje 

var handelsmannen och rådmannen Carl Magnus Nordlindh.  

 

§ 7 i reglementet erbjöd 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 

kunde ge 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 det 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 ca 60 procent av den ”normala” räntan.208 Av vinsten skulle RSB enligt reglementet få 

en tredjedel av den del, som översteg sju procent på aktiekapitalet (7 000 Rdr) som 

”garanterades” aktieägarna.209 Denna regel gav RSB en sammanlagd ersättning på ca 146 000 Rdr 

under åren 1804 – 1817.210  

 

Beträffande inlåning utöver RSBs kreditiv i diskonten medgavs reversupplåning till ”lindrig ränta” 

(§ 8) från enskilda personer. Däremot nämns inte inlåning från juridiska personer, vilket förekom 

regelbundet, särskilt vid likviditetsbrist i Stockholm, då t. ex. brandstodsbolag, men också 

Riksdiskonten, var frekventa långivare till diskonten.  

 

Regler om utlåning fanns sedan länge. Handelsbalken i 1734 års lag innehåller i kapitel 9 regler 

för långivning: ”Om förstreckningar i penningar, eller vahror, och ränta deraf”, kapitel 10 regler 

för tagande av pant och pantvård ”Om pant och borgen” och kapitel 11 regler för lån: ”Om lån”. 

De regler, som stadgades i dessa kapitel, var i stort sett invävda i diskontens reglemente.( § 9)211  

 

                                                 

208 Huvudböcker 1813 – 1817, RGK 3207- 11, RAA. 

209 Bil Lit.b, Mengel (1887). 

210 Praxis var inte ny. Riksgäldskontoret gav stödkrediter åt Göteborgs Riksgäldskontor, som inrättats 1797 mot att 

de skulle få en del av diskontens vinst (Riksarkivets beståndsöversikt, del 2, s. 157) Ett motiv i båda fallen kan ha 

varit att de genom att ge diskonterna stöd räknade med en regional spridning av deras respektive sedlar. I fallet med 

de yngre diskonterna rörde det sig om en ”ny” valuta, som var fixerad till silvervärdet. 

211 I paragrafen används ordet ”kunbar” som en beskrivning på den förmögenhet som en låntagare skall ha, för att 

anses kreditvärdig. ”Kunbar” betyder enligt SAOL om ”sak”: ”som är (allmänt) erkänd, veterlig; uppenbar;” SAOL 

anger att ”kunbar” används speciellt i fråga om förmögenhet.Det kan komplettera begreppet ”allmänt och wäl känd 

credit” senare i § 9 . ”Credit” refererar till ”förtroende”. Sammanfattningsvis: förmögenhet och förtroende krävdes.  
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Lånen skulle enligt § 10 löpa med sex procent årlig ränta och räntan avdras i förväg (s.k. 

diskontlån). Maximibeloppet för lån var 5000 Rdr och lån fick inte beviljas till förfång för bättre 

låntagare av små summor. Maximibeloppet för lån fick överstiga (utan beloppsbegränsning) 5000 

Rdr om det ställdes godtagbara panter. Lån mot pant var ingen omfattande del av diskontens 

verksamhet. Denna del av verksamheten hade annars gamla traditioner bland handelsmännen. 212 

  

§§ 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 som dokumenteras i 

utlåningsböckerna och framgår av att proportionen straffränta ökade i ränteintäkterna.  

 

Diskontens personal bestod för det första av direktionens tre ledamöter, bland vilka Carl Magnus 

Nordlindh var direktör under hela diskontens existens och direktionens primus inter pares från 

1812. Frans Suell och Cornelius Hegardt hade avgått ur direktionen 1812 respektive 1813. I deras 

ställen inträdde handelsmännen 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.213 Därutöver bestod 

personalen av en kamrer, en ombudsman (för lagsökning m.m.), en bokhållare och en skrivare.214 
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Malmö diskont var inrymd i diskontdirektören Nordlindhs hus vid Stora Torget i Malmö (se 

baksidesbild på skyddsomslaget). 

 

                                                 

212 ”Discontactier” användes som säkerhet för lån i diskonten. Om Malmödiskontens aktier kunde betraktas som 

godtagbara är tveksamt av ett speciellt skäl. I Göta Kanaldiskontens villkor för fortsatt stöd från myndigheterna år 

1815 fanns nämligen ett särskilt medgivande att belåna egna aktier. Något sådant explicit medgivande fanns inte för 

Malmö diskont. 

213 Wollmar (1891) och Helander (1977). 

214 Sjövall (1940), s. 6. 

215 Sjövall (1940), s. 6. Lindstedt gick obefläckad genom diskontens kollaps. Han deltog inledningsvis i 

utredningsarbetet efter kraschen, där de övriga var rådmännen Kiellander och Halling. Lindstedt blev i den senare 

befattningen efter bedrägerier avskedad ”på hvitt papper, fast utan beröm”, men fick åter anställning vid RSB‟s 

lånekontor, där han 1832 avslöjades som bedragare och blev avrättad. (Falkman (1986), s. 266). 
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Malmö diskont hade ett Stockholmsombud, kanslirådet J. A. Wilhelmsson, som tog emot 

insättningar och utfärdade och löste in assignationer och reverser. Dessutom skötte ombudet 

hanteringen av diskontens konto i Wexelbanken.216 Stockholmskontoret var ett likviditetskontor 

och såg till att det fanns behållning på RSB:s konto för att möta inlösen av inlåningsreverser 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.”217 Diskonterna 

placerade överskottsmedel hos varandra.218 Det var vad som idag skulle kallas en institutionell 

lånemarknad. På denna marknad agerade också Riksdiskonten(senare Bankodiskonten), 

Brandförsäkringsfonden, Allmänna brandförsvarsverket m fl. Beloppen var inte obetydliga men 

hade ingen avgörande betydelse för diskontens rörelse.219 Utanför denna marknad fanns privata 

bankirfirmor och handelshus som agerade på vad som idag skulle kallas en ”grå” kreditmarknad. 

Exakt hur stor den marknaden var kan inte uppskattas men det dröjde till slutet av 1800-talet, 

innan banksektorn tog över den stora långivning som tidigare legat hos andra långivare än 

banker.220 Det fanns en lång rad av kapitalplacerare, både enskilda och organisationer. Till den 

förra gruppen hörde ”… många små och medelstora kapitalister, tillhörande olika sociala 

kategorier – företagare i städerna, högre ämbetsmän, f.d. yrkesutövare m.fl. – vilka antingen 

direkt eller genom handelshusens förmedling lämnade reverslån.”221 Bland organisationer som 

placerade pengar fanns, enligt Andreen: ”…brand- och sjöförsäkringsbolag, pensionskassor, 

änke- och pupillkassor222 samt fonder för undervisning, sjukvård och välgörenhet.”223 Vissa av 

dem placerade medel i Malmö diskont eller ställde borgen för lån i diskonten..  

 

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 

                                                 

216 Stockholmskontoret låg på Storkyrkobrinken 3 och finns fortfarande kvar. Även de andra diskonterna hade 

Stockholmskontor. Göteborgs diskonts representant var Per Falck. Göta Kanaldiskonten hade ett kontor där bl. a. 

Carl David Skogman var direktör. 

217 Andersson (1985), s. 40. 

218 Se t. ex. Andersson (1985), s. 40. 

219 Andersson (1985), s. 34 och not 2, s. 54. 

220 Lindgren (2002). 

221 Andreen (1958), s. 53. 

222 Pupiller var föräldralösa pojkar eller myndlingar, dvs. personer satta under förmyndarskap. 

223 Andreen (1958), s. 53. 
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facto långfristiga. Utbetalning av lån, insättningar, amorteringar och inlösen av reverser kunde ske 

både hos Malmökontoret och hos kontoret i Stockholm. I både Stockholm och Malmö fanns en 

kassa, där den i Malmö ända till 1817 var fullständigt under direktionens kontroll.  

 

Kamreren i Malmö diskont, Carl Mengel, var den som skötte redovisningen, däremot inte 

dokument och medelshantering eller pantvård. Ersättningen till Mengel utgjordes av en lön och 

vad Wollmar kallar en ”commissionairs procent”224. Wollmar betecknade positionen som ” en 

befattning ganska indrägtig”, dvs. inkomstbringande. Kommissioner var ett sätt att justera räntan 

(uppåt) på beviljade lån. Halling påstår att den till största delen tillföll Mengel. Halling skriver: 

”Mengel, som nästan uteslutande var i besittning af hela kommissionärsarfvodet vid diskontlåns 

uttagande, (den tiden ½ procent, och mera drygt än någonsin genom 3procentsutlåningen, som 

fordrade full inbetalning och nya lån hvar tredje månad)”225  För att ge uppfattning om hur stor 

kommissionen var visas i tabell 1 en uppställning av kostnaderna under 1816. 

 

Tabell 1: Utgifter i Malmö diskont 1816, Rdr banco(utjämnat till närmaste Rdr) 

Utgiftsslag Belopp 

Div. kostn. & bevillning 3358 

Postporto 1049 

Hushyra 333 

Directionsarvode 1500 

Commissionärens dito 3000 

Betjeningens löner och 

discretioner 

5183 

Douceur till Bankens 
Betjening medfl. 

637 

Summa 
15060 

Källa: Huvudbok 1816, RGK 3210, RAA 

                                                 

224 Wollmar (1891), not s. 38. Så här beskriver Göran B. Nilsson förfarandet bland kreditgivare i ”Stockholms 

affärsvärld”, för att kringgå lagens stadgade maximiränta: ”Långivaren kunde ta ut sin överränta på olika sätt […] Det 

vanligaste var emellertid att ta ut den i form av en procentuell provision eller kommission vid lånets beviljande eller 

omsättning.” (Nilsson (1988), s. 3) Per G Andreen skriver: ”Räntan var med få undantag den högsta lagliga eller 6 %, 

men därutöver kunde, alltefter läget på penningmarknaden, större eller mindre tillägg utkrävas under namn av 

‟kommission‟ e.d.” (Andreen (1958), s. 53) Det finns andra förklaringar till vad en kommisionärsprocent var, men de 

i denna not nämnda stämmer med Wollmars skrivning och har därför valts. 

225 Halling (1878 - 1880), s. 145. 
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Som framgår av tabellen var Mengels ersättning dubbelt så stor som den samlade direktionens 

ersättning, vilket styrker Wollmars uttalande ovan. Ersättningen till diskontdirektörerna steg inte 

de sista tio åren, däremot ersättningen både till Wilhelmsson, ombudet i Stockholm och Carl 

Mengel. 

 

Aktieboken är omfångsrik, med 557 numrerade poster, men antalet aktieägare var bara 206.226 Att 

aktieboken bara spänner över nio år kan bero på att den samtidigt var en bokföring av verkställda 

utdelningar.227 Antalet aktieägare skiljer sig marginellt från det antal Andersson kommit fram till, 

nämligen 202.228 Andersson skriver att av hans 202 aktieägare är 119 klart urskiljbara till 

yrkestillhörighet och de tillhör grupperna: ”… handelsmän, präster, militärer och ämbetsmän.”229  

Godsägarna var väl representerade bland aktieägarna. Nordlindh var den ende av direktörerna, 

som ägde 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 betyder 

att han köpt till aktier efter ett inledande köp. Vid bolagsstämman 1817 stod han som ägare till 

148 aktier, vilket var klart störst bland närvarande aktieägare. Av statens representanter figurerar 

landshövdingen af Klinteberg på bolagsstämman 1817, där han företrädde 30 aktier. Han finns 

däremot inte med i aktieboken. Med tre undantag: Leffler & 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 engagerad i diskonten, 

både genom sitt aktieägande och även, vilket framgår av korrespondens med Mengel, genom 

insättningar.230 En uppställning av de 25 största aktieägarna redovisas i tabell 2; en fullständig 

aktieägarlista i bilaga 3. 

 

 

 

 

                                                 

226 Actiebok 1809 – 1818, RGK 3388, RAA. 

227 Någon ursprunglig teckningslista, lista på ursprungliga aktieägare eller lista på eventuella senare ägare har inte 

återfunnits. Vare sig för Göteborgs diskont eller för Göta Kanaldiskonten finns någon teckningslista eller aktiebok 

enligt Riksarkivets beståndsöversikt.  

228 Andersson (1985), s. 18. 

229 Ibid., s. 19. 

230 Noteringarna av namn i aktieboken är genomgående odaterade. Däremot är datum för utdelningar daterade och 

alla aktieägare 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 

Antal 

aktier 

Assessor  N. Dufva 378 

  J.A. Åberg 102 

Högwälborna Fröken  W.U. Cedercrantz 60 

Kammarherren  M. von Wedderkop 50 

  J. Reutersköld 46 

Advocat Fiscalen  M. Hök 41 

Hofmarsk.  Greve C.L. Beckfriis 40 

Landshöfdingen  P. von Seth 40 

Commerce Rådet  F. Suell 40 

Öfversten och 

Riddaren  N. Rosenblad 38 

Majoren och Riddaren  C.F. Ducker 36 

  G.A. Fabritius 30 

Handelsman  C. Hegardt 30 

  P.H. Kjellstedt 30 

Ryttmästaren  H.W. Ljungfelt 30 

Borgmäst.  C.M. Nordlindh 30 

(Kapten) Doctor  C.W. Rohdin 30 

  S.M. Kahn 25 

Fältmarskalken mm Baron J.C. Toll 25 

Majoren och Ridd.  A.C. (Rosenkvist) 24 

Majoren och Riddaren,  Greve O. Thott 24 

Cap. Lieut. Greve J de la Gardie 23 

 Greve G. Hamilton231 22 

Commerce Rådet   Bergs  20 

 Baron C Duvall 20 

 

Källa: Actiebok 1809 – 1818, RGK 3388, RAA 

 

                                                 

231 Det kan röra sig om justitierådet och landshövdingen Gustaf Wathier Hamilton.  
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Riddaren  N. Rosenblad 38 

Majoren och Riddaren  C.F. Ducker 36 

  G.A. Fabritius 30 

Handelsman  C. Hegardt 30 

  P.H. Kjellstedt 30 

Ryttmästaren  H.W. Ljungfelt 30 

Borgmäst.  C.M. Nordlindh 30 

(Kapten) Doctor  C.W. Rohdin 30 

  S.M. Kahn 25 

Fältmarskalken mm Baron J.C. Toll 25 

Majoren och Ridd.  A.C. (Rosenkvist) 24 

Majoren och Riddaren,  Greve O. Thott 24 

Cap. Lieut. Greve J de la Gardie 23 

 Greve G. Hamilton231 22 

Commerce Rådet   Bergs  20 

 Baron C Duvall 20 

 

Källa: Actiebok 1809 – 1818, RGK 3388, RAA 

 

                                                 

231 Det kan röra sig om justitierådet och landshövdingen Gustaf Wathier Hamilton.  
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Tabellen visar att dessa 25 aktieägare ägde sammanlagt 1234 aktier, dvs. ca 62 % av alla aktier. 

Beträffande den geografiska fördelningen av aktieägandet så är de flesta av de största skåningar. 

Beloppsmässigt är det inte på samma sätt. Utdelningarna år 1816 betalades till ca 40 procent ut i 

Stockholm och resten i Skåne.232 Dufva och Åberg väger tungt i andelen i Stockholm. De ägde 

sammanlagt 480 aktier.233 Andersson framför möjligheten att Nils Dufva var ombud för andra 

aktieägare. Han grundar detta antagande på att det finns namn i aktieboken, i anknytning till de 

aktier för vilka Dufva är noterad som aktieägare. 234 Det kan också vara ett sätt att markera att 

aktierna är överlåtna. Dufva eller Åberg utövade inte aktieägarinflytande under stämmorna 1816 

eller 1817, inte heller på den extra bolagsstämman den 8 februari 1818, som var mycket hetsig. På 

den stämman var 940 av 2000 aktier representerade. Varken Dufva eller Åberg finns bland de på 

stämman registrerade aktieägarna.235 Ingen ägare av diskontaktier har på basis av 

bolagsstämmoprotokollen visat sig ha haft ett dominerande aktieägarinflytande. De beskrivna 

Dufva och Åberg kan ha varit antingen direkta ägare av diskontaktier eller ombud för andra 

                                                 

232 Actiebok 1809 – 1818, RGK 3388, RAA. 

233 Nils Dufva förekommer varken i biografiska standardverk eller i släktregister för de olika släkterna Dufva. 

Däremot finns en gravsten på Turinge kyrkogård norr om Nykvarn i Sörmland, som anger ”Nils Dufva, Riddare och 

Kammarråd 1770 – 1847”. Denne Nils Dufva var ägare till Hanstavik utanför Södertälje. Dessutom var han assessor, 

innan han blev kammarråd. Det framgår av Dufvas utnämning till revisor i Riksdiskonten från inledningen av 1816. 

(”Herr HofRättsRådet J.F. Dufva, samt Herr Assessoren och Riddaren Nils Dufva till nämnde befattning [revisorer i 

RiksDiscontWerket] blefve utsedde.” )( 25 januari 1816, Secrete Banco-Protocoller För Åren 1816 & 1817, RAA)  

Det finns en Johan Alexis Åberg (1761 – 1826), som kan vara den store aktieägaren i Malmö diskont. 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. (Källan för detta påstående är 

”En släktkrönika för Evald och Ella Åberg” av Anders Åberg. Den finns inte på KB, men på Landsarkivet i Lund. 

De källor, som Åberg använder är ”en memoarskrift” av ”Vågkommissionären J.E: Norberg” som detalj beskriver 

hur Åberg startade järnhandel vid sidan av sin anställning på Järnvågen i Stockholm.) Hans verksamhet var vid slutet 

av livet förlagd till Gästrikland, där han ägde och drev bl. a. Ockelboverken. I hans bouppteckning finns ingen 

notering om aktieinnehav i Malmö diskont.( Bouppteckning JA Åberg, Dnr 421-2008/4738, HLA) 

Bouppteckningen, vad avser reverser, innehåller inte heller anknytningar till diskonten. Hans omfattande 

reversutlåning var i huvudsak inriktad på Stockholm. Johan Alexis Åberg hade dock en 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

234 Andersson (1985) s. 19 Det finns andra stöd för att Nils Dufva agerade ombud. I Teaterbolaget stod Dufva som 

aktieägare men i mappen om Theater och Wärdshusbolaget (Post no 196, Theater och Wärdhusbolaget B:2, MSA) 

anges att aktierna ”äges av Grefve Beck-Friis”. 

235 Den störste aktieägaren på stämman var Carl Mengel, kammererare i Malmö diskont, med 145 aktier. 

(Bolagsstämmoprotokoll, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM).  
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aktieägare. Med tanke på deras passiva roll, ligger det närmare till hands att anta att de var 

ombud, men de hade båda tillräckligt med kapital för att kunna ha ägt aktier direkt. 

 

Enligt 1734 års lag var diskontens aktieägare solidariskt ansvariga för diskontens alla förpliktelser. 

Regler för bolagsbildning fanns i kapitel 15 i Handelsbalken i 1734 års lag. Där stadgas att 

”Bolagsmän äga svara alle för en, och en för alla, til den handel, som för bolaget slutes. Niuta 

bolagsmän förstreckning af andra i penningar eller gods, och reser enthera bort; söke tå [då] 

borgenären sitt åter af them, som qvar sitta.”236 Det är en beskrivning av solidarisk ansvarighet. 

Den är generell och ovillkorlig och oavsett om alla aktieägare inte kan nås, så skall de kvarvarande 

betala. 

 

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: ” 

Ansvarigheten var solidarisk, men detta kringgicks genom att aktierna ställdes på innehavaren.”237 

Advocatfiscalen Johan Olof Wennberg skriver: ”De sista Disconter, som bedrefvo rörelse med 

Privatas penningar, voro grundade på Actier, ställde till innehafvaren eller löpande i hvar mans 

hand, utan behof af endossering…”238 Granfelt anger att aktierna i Åbo diskontverk var ställda till 

innehavaren.239 Även Indebetou påstår detta.240 Slutsatsen kan grundas på tanken att aktier, som 

utfärdats på en viss person, direkt överläts på ”Innehavaren” och de därför inte kunde bli 

ansvariga i en eventuell framtida konkurs. Så hade det skett under 1700-talet av samma skäl i 

företaget Marieberg.241  

                                                 

236 Handelsbalken, XV Cap. Huru bolag skal läggas, hållas och brytas, § 2, Sveriges Rikes Lag 1734 (1981), s. 116 

237 Brisman (1924), s. 18 I Åbo diskont var aktierna ”alla ställda till innehavaren”, (Granfelt (1909), s. 426). 

238 Wennberg (1829), s. 70. 

239 Granfelt (1909), s. 426. 

240 Indebetou (1925), s. 9. 

241 Fritz (1967), s. 102 Frågan om innehavarpapper eller ej är oklar. I Helander (1977, s. 443) avbildas en aktie 

tillhörande Frans Suell, som på insidan har texten “Transporteras F. Suell”. I Indebetou (1925) avbildas en akties 

framsida (Plansch 4) utan överlåtelse. Bild 3, s. 64, visar en aktie, med texten ”Transporteras på innehavaren”, vilket 

stämmer med ”Mariebergsförfarandet”.(Aktiebrev nr 391, avseende fem aktier, utställt på ”M. Hök”). 
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Bild 3: Aktiebrev på fem aktier i Malmö diskont. Källa: Tillhör författaren 
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En solidarisk ansvarighet borde av praktiska skäl vara kopplad till att man kan konstatera hur 

aktieöverlåtelser skulle äga rum. Orsaken var att den nye aktieägaren skulle solidariskt delta i 

garantin för bankens förpliktelser. I skotska banker vid denna tid, var aktieöverlåtelser en 

styrelsefråga. Nya aktieägares soliditet avgjorde hur riskfylld övriga aktieägares situation blev. 

Under diskontens tid avled aktieägare242 och hur en överlåtelse skulle ske fanns inte reglerat. Men 

Nygren påstår att en handel utvecklades, delvis för att aktierna var attraktiva placeringsobjekt på 

grund av den höga utdelningen.243 Även Indebetou påstår, genom att använda uttrycket 

”gångbara bankaktier” att handel i diskontens aktier förekom.244 Oklarheten om de överlåtelser 

som gjorts tycks ha förelegat också beträffande Göteborgs diskontkontor, grundat 1783. Fritz 

skriver att aktieboken i denna diskont inte heller innehåller dokumenterade aktieöverlåtelser.245  

 

På aktiebreven fanns följande text: ”… i grund av hvilken Ägaren härutaf äfven försäkras att 

årligen få uppbära den utdelning, som af Inrättningens [diskontens] behållna vinst, efter dess 

andel i fonden belöpa kan.”246 Formuleringen lämnar utrymme för tolkningar. Enligt texten skall 

hela vinsten, efter utdelningen till Riksens Ständers Bank delas ut till aktieägarna. I och med att 

ordet ”behållna” användes, antyds att avdrag skett och det enda avdraget var RSB‟s andel betydde 

det att aktieägarna skulle få minst sju procent avkastning. Det var den tolkningen, som Jacob de 

la Gardie gav uttryck för på den extra bolagsstämman den 8 januari 1818. (se avsnitt 5.3) I tabell 

3 visas utdelningarna från 1809 - 1816.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

242 Ett exempel är diskontens tredje största aktieägare Wilhelmina Ulrika Cedercrantz, Vegeholm, som dog 1814. 

243 Nygren (1985), s. 30. 

244 Indebetou (1925), s. 9. 

245 Fritz (1967), s. 228. 

246 Se Bild 3: aktiebrev i författarens ägo, nr 391, avseende fem aktier, utställt på ”Herr Adv:Fiscalen M. Hök”. 
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242 Ett exempel är diskontens tredje största aktieägare Wilhelmina Ulrika Cedercrantz, Vegeholm, som dog 1814. 

243 Nygren (1985), s. 30. 

244 Indebetou (1925), s. 9. 

245 Fritz (1967), s. 228. 

246 Se Bild 3: aktiebrev i författarens ägo, nr 391, avseende fem aktier, utställt på ”Herr Adv:Fiscalen M. Hök”. 
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Tabell 3: Utdelning i procent av det nominella aktiekapitalet avseende räkenskapsåren 1809 – 

1816 

 

År  % 

1809 14 

1810 19 

1811 25 

1812 26 

1813 28 

1814 28 

1815 7 

1816 7 

Källa: Andersson (1985), s. 19 

 

Vad tabellen visar är att utdelningarna i diskonten länge var mycket generösa. Räknat i pengar, 

hade en aktieägare på varje aktie om nominellt 50 Rdr fått 77 Rdr i utdelning enbart under de 

sista åtta åren eller, annorlunda uttryckt, att kontantavkastningen med 54 procent översteg 

anskaffningsvärdet i emissionen. Det ger också grovt räknat en genomsnittlig avkastning på 22 

procent247, vilket vida överstiger de högsta räntor, som rådde på den fria marknaden under vissa 

perioder, speciellt 1812 - 1815. Under hela diskontens ”livstid” var också utdelningen hög. Frans 

Suell hade på insatta 100 Rdr erhållit 231 Rdr i utdelning.248  Det stärker tanken om att en handel 

i aktierna kan ha förekommit. Avkastningen borde ha berättigat till en högre kurs än det 

nominella värdet. De höga utdelningarna väckte anstöt på 1815 års riksdag och efter de stränga 

reglerna för diskontens fortsatta verksamhet, skulle det ha varit provocerande att fortsätta med 

den höga utdelningsprocenten. Utdelningen sänktes också de två sista åren, men inte lägre än till 

7 procent. 

 

Malmö diskont utnyttjade det inlåningsöverskott som fanns i Stockholm och där diskonterna 

kompletterade andra möjligheter att placera sina pengar; hos handelsmän, i varor eller ädla 

metaller. Riksdiskonten tog inte emot inlåning. Grunden till att Malmö, Göteborgs och så 

småningom Göta kanaldiskonten kunde attrahera pengar från allmänheten, var klausulen i 

reglementet, som medgav: ”… at jemwäl af enskildte Personer, til Discont-rörelsen oafbrutna 

                                                 

247 Summan av den procentuella avkastningen för de sju åren/ 7. 

248 Helander (1977), s. 451. 
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247 Summan av den procentuella avkastningen för de sju åren/ 7. 

248 Helander (1977), s. 451. 
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underhållande, för lindrig ränta uptaga lån.”249 Uttrycket ”enskildte” medgav att även handelsmän 

kunde sätta in pengar i diskonten. Samuelsson skriver: ”Som mottagare av insättningar rönte 

diskonterna [det i Stockholm belägna Diskontkompaniets och dess efterföljares Förf:s anm.] en 

särskild popularitet på grund av inlåningsbevisens användbarhet som cirkulerande 

betalningsmedel [treprocentiga reverser på vilka räntan erlades vid inlösen och vilka var ställda till 

sedelhavaren Förf:s anm.]”250 Insättningarna finns registrerade i insättningsböcker, som finns 

tillgängliga för de sista åren av diskontens existens.251 Insättningarna är ofta stora och alla 

insättningar över 10 000 Rdr för åren 1813 - 1817 redovisas i noten nedan.252  

 

De utfärdade treprocentarna redovisas i diskontens böcker över upptagna lån och de har 

granskats  för åren 1815 - 1817.253 Mot insättningar utfärdades treprocentsobligationer, oftast i 

små valörer, ställda till ”af Sedelhafvaren” eller ”sedelhafvaren”. Eftersom det utfärdades ett stort 

antal treprocentare i små valörer för de stora insättningarna, kan man dra slutsatsen att de 

användes som ett sätt att skaffa ”växelkassa”. Utfärdandet skedde en gång i veckan. Den aktiva 

inlåningsrörelsen bidrog till att väsentligt utöka möjligheten att lämna krediter utöver det egna 

kapitalet och RSB‟s kreditiv.  

                                                 

249 § 8, Malmö diskonts reglemente, KB. 

250 Samuelsson (1951), s. 164-165. S. hänvisar till Sven Brisman och Eli F. Heckscher för att styrka denna uppgift, 

men på de angivna sidorna anges inte speciellt handelshus i Stockholm som insättare. 

251 Insättningar i banken 1813 – 1817, RGK 3256 – 60, RAA. 

252 (Inga förnamn är nämnda i böckerna.)1813: 26 januari satte Suell in 26 500 Rdr/ 1814: Sylvan 15 000 i oktober/  

1815: Gödecke 14 + 13 000 och Dybeck 15 + 35 000 i april; Björkman 14 850 i maj; Nettelbladt 3 x 5 000 i juni/ 

1816: von Böhnen sammanlagt 24 000 i mars, Reufel och Roberg vardera 15 000 i juni; Wetterberg 15 000, Berndes 

15 000, Bergman och Berggren vardera 10 000, Boséen 10 000 och Blom 10 000 i juli. Wibjörnsson, Bergman, 

Guillaume och Munthe uppträdde som frekventa insättare under 1816 och Wibjörnsson även 1817. I mars 1817 satte 

Petré in 20 000, som återbetalades efter två veckor. Stjernswärd satte in 16 666/32/- den 15 april 1817 som 

återbetalades den 6 maj. Annars är det Wilhelmsson, som för Stockholmskunder satte in mycket stora belopp. Det 

framgår inte om de ibland mycket stora beloppen härrörde sig från ett namn per insättning. Suells insättning 1813 

återbetalades redan efter en månad. Löptiderna är överlag korta.Det reser en fråga om handelsmännen i Stockholm 

var stora insättare. En jämförelse av de namn, som figurerar i inlåningsboken i Malmö diskont, har gjorts med 

uppställningar av betydelsefulla handelsmän, som verkade i Stockholm, i Nyberg (2006) och Samuelsson (1951) Även 

Svenskt Biografiskt Lexikon har genomgåtts. Resultatet är att det inte finns någon överensstämmelse alls. De ovan 

nämnda insättarna förekommer inte, med något enstaka undantag. Om handelsmännen i Stockholm fanns som 

insättare, som Samuelsson antyder, gick de anonymt genom Wilhelmsson. 

253 RGK 3235, Nr 3 Uptagne Lån 1815 från 21 julii; RGK 3236, No 1 Uptagne Lån 1816; RGK 3237 No 2 Uptagne 

Lån år 1816 från 21 Maji; RGK 3238 No 3 Uptagne Lån År 1816 Från den 18 October; RGK 3239 No 1 Uptagne 

Lån År 1817; RGK 3240 No 2, Uptagne Lån År 1817 Från den 1ste Maji, RAA. 
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Kreditprocessen är ofullständigt dokumenterad. Det material, som finns tillgängligt angående 

långivningen är utlåningsböcker, dvs. förteckningar över beviljade och utbetalade lån, lånens 

löptid, avdragen förskotts[diskonterings-]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 många bevarade lånereverser. De har stickprovsmässigt stämts av mot 

noteringarna i utlåningsböckerna och de visar att reverserna i vissa fall ger mer information.254  

Kreditgivningen var huvudsakligen en fråga om förtroende baserad på erfarenhet och tog lång tid 

att bygga upp. Någon finansiell analys av kreditvärdigheten beträffande inkomst eller 

förmögenhet kan ha skett, men det framgår inte av Malmö diskonts bolagshandlingar.255  

Fastigheter utgjorde en begränsad del av säkerhetsmassan. Det är endast regementspastorn 

Santesson (som senare gjorde konkurs) och Capitain Lieutenanten Piper, som ställde fastigheter 

som säkerhet. Detta stämmer med det som anfördes som motiv av Särskilda utskottet ( se nästa 

stycke) om att omdirigera kreditgivningen. Pettersson skriver: ”Bl. a. skulle staten, genom att 

fungera som kreditförmedlare i stor skala, kompensera för penningkapitalisternas ovilja mot 

inteckningslån.”256  

 

                                                 

254 En mer detaljerad studie av långivningen har gjorts som ett separat arbete och redovisas i förkortad version i 

bilaga 6. ”Vem var vem och hur och med vem? Relationer och grupperingar i Skåne på 1810-talet, som de kommer 

till uttryck i lån från Malmö diskont.”, presenterad av författaren på Ekonomisk-Historiska mötet i Uppsala i mars 

2009. I bilagan är texten redigerad vad avser de delar som behandlas i denna avhandling som beskriver bakgrund eller 

händelseförlopp. Beskrivningen av utlåningen i texten bygger på presentationen. 

255 Det kunde ha skett på flera sätt. För det första fanns det skattelängder och de kunde man använda som mått på 

inkomsten. För det andra talas det på vissa håll om vederhäftighetsintyg. I ett fall refereras till att landshövdingen var 

inblandad i utfärdandet: ”… om inte äfven hända kan att man sedan begjär af Landshöfdingen nogon underrättelse 

om de sednares vederhäftighet.”( Brev 273 -4 den 8 oktober 1816 från Johan Christopher Toll till Carl Mengel, 

Ericsberg, RAM). I styrelseprotokoll från Göta Kanaldiskonten finns också en antydan om en formaliserad 

vederhäftighetsprövning: ”Private personer som, allmänneligen äga god Credit och äro kända för vederhäftighet…” 

( Bolagsstämmoprotokoll den 1 juni, Göta Kanaldiskonten, Landsarkivet i Göteborg) Ännu en källa pekar på 

möjligheten att kyrkan kan vara utfärdare av vederhäftighetsintyg: ” På de afgifvande Reverserne fordrades Bevis, så 

väl öfver Låntagares och Cautionisters egenhändiga underskrifter, som deras vederhäftighet, af Kjyrkoherdarne, 

hvilka voro i tillfälle att känna deras tillstånd.” (Mapp 137 – 138 om kronprinsens utlåning till bönderna i Skåne, 

Konungens Enskilda Arkiv, BFA)  Bankoutskottet efterfrågade också upplysning om Ståhles: ”… nuvarande 

ställning och vederhäftighet. (Protokoll 549 den 1 augusti 1816, Secrete Banco-Protocoller, RB 113, RAA.) 

256 Pettersson (1989), s. 148 (utan angivande av källa). 
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Kreditansökningar saknas. Det framgår följaktligen inte vad lånen skulle användas till. På flera 

ställen i styrelseprotokollen hänvisas till kreditansökningar, men deras form och innehåll är okänt. 

I diskontens inledande år är det dokumenterat att diskonten bidrog till finansiering av de 

investeringar, som hörde ihop med enskiftet. När det gäller denna tid i diskontens verksamhet är 

det därför inte så svårt att hitta ledtrådar. Svensson skriver: ”Nytt hus och ekonomibyggnader 

skulle uppföras, brunn måste grävas och nya vägar anläggas.”257  Dessutom behövdes inhägnader 

och utdikning. 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 ofta inte de som slutligen använde dem. Det hade en politisk 

betydelse, eftersom inställningen till diskonterna därmed försämrades. På riksdagen 1815 fanns 

föreställningen att: ”Diskonterna vore i dubbel måtto skadliga, emedan de droge penningar från 

jordbruket och lånade ut dem till handlande och spekulanter.”258 På samma sätt snedvreds 

debatten av att man samtidigt diskuterade önskvärdheten av fastighetslån, vilka diskonterna inte 

gav. ”Diskonternas verksamhet anser [kontraktsprosten Bogislaus von Förf:s anm.]Schwerin vara 

för jordbruket skadlig, eftersom den omfattar endast borgenslån och varukrediter, icke 

fastighetslån.”259 Men att jordbruket inte fick del av Malmö diskonts lån stämmer inte. Pettersson 

skriver: ”De som fick lånen var oftast possessionater av lika slag, vilka placerade de upplånade 

medlen mot högre ränta än de själva betalade.”260 Att det skedde en omfattande förmedling av lån 

skriver också Andreen: ”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.”261  Carl Georg Stjernswärd, 

godsägare med stort investeringsbehov, skriver: ”Jag bör ej heller förbigå att mine skulder, som 

woro intecknade i hela och samfälte egendomen, blefwo fördelte på alla Farmerne och de ännu 

outbrutne hemmanen, sedan likwäl dess af samtelige publike Cassornes Ombud och private 

Fordingsägarne, hwar för sig, förut blifwit wärderade.”262 Det finns ett annat exempel på varför 

                                                 

257 Svensson (2001), s. 99. 

258 Andreen (1958), s. 188 där Andreen refererar godsägaren Johan Ludvig Boijes inlägg i riksdagsdebatten. 

259 Ibid., s. 243. 

260 Pettersson (1989), s. 162 Om verkligen en högre ränta togs ut, kan det ha stridit mot lagen. 

261 Andreen (1958), s. 29. 

262 Stjernswärd (1821), s. 17 Det förklarar de skilda uppgifter, som Svensson (2001) redovisar. Han konstaterar att 

Falkman och Sommarin redovisar mycket stora skillnader i utlåningen till bönder(om än för skilda perioder; Falkman 

1817 och Sommarin 1815). Falkman anser att lånen var 24 850 Rdr och Sommarin 850 000 Rdr. Svensson 

konstaterar: ”Om termen jordbrukare till skillnad från termen bönder inbegriper godsägare skulle det betyda att 

godsägarna var enormt stora låntagare i diskonten.” (Svensson (2001), s. 141).   
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utlånade medel inte stannade hos låntagaren i diskonten utan gick vidare till jordbruket. Det rör 

den största gruppen av låntagare, handelsmännen. De lånade ut till bönderna på två sätt: rena 

reverslån och leverantörskrediter.263. Det förklarar det stora antalet åbor i låneböckerna efter 

1815.  De problem, som handelsmännen fick efter kontinentalkrigen, medförde att diskonten 

ersatte dem som kreditgivare med bönderna direkt.264 I tabell 4 redovisas låntagarna efter 

yrkesgrupper med information om andel av den totala utlåningen, beloppsmässigt och 

antalsmässigt. 

 

Tabell 4: Procentuell andel av yrkesgrupper i utlåningen – belopp och antal 

Yrke 1804   1814   1816  

Lån Belopp Antal  Belopp Antal  Belopp Antal 

Akademiker 2,0 2,8  1,0 2,8  1,2 4,0 

Bönder 7,4 4,0  4,4 3,2  5,2 4,0 

Handelsmän 36,4 28,8  50,3 29,6  44,1 31,1 

Militärer 23,3 20,6  9,5 12,8  14,9 12,3 

Präster 2,8 4,3  1,9 4,4  2,3 9,2 

Kvinnor 0,4 0,8  5,0 2,4  6,4 4,0 

Tjänstemän 0,4 0,8  2,1 6,0  4,1 7,6 

Hantverkare 6,1 13,0  6,0 14,8  6,8 12,7 

Åbor 0,4 0,8  0,3 6,4  0,1 2,8 

Ämbetsmän 19,7 23,7  10,6 12,4  8,0 9,5 

Diverse 1,1 0,4  8,9 5,2  6,9 2,8 

Summa % 100 100  100 100  100 100 

Källa: Kärrlander (2009) 

 

Av tabellen framgår att handelsmännens andel är stor, men minskar volymmässigt efter 

kontinentalkrigen. Kvinnornas andel av lånevolymen var stor trots att de inte uppträder som 

                                                 

263 Svensson (2001), s. 135. 

264 En av de flitigast verksamma i båda avseendena kan ha varit diskontdirektören Björkman: ” Björkmans olycka 

regretteras allmänt, emedan han var själen i hela ortens Spmls. [Spannmåls] Rörelse och var en tjenstvillig förlagsman 

[rörelsekapitalfinansiär] för possessionaterne. Som all ting i denna verlden omvexlar, så råder nu sorg och bedröfvelse 

i flere af de hus där förr välmågan och trefvnaden fanns.” Brev från Ludvig Neijber (upphandlare av spannmål till 

kronan under åren 1816 – 1817) till Gustaf Fredrik Wirsén den 2 november 1817, E 6053, Wirsénska samlingen, 

RAM. 
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näringsidkare. Tjänstemännens andel av lånen ökar kontinuerligt både antalsmässigt och 

volymmässigt men orsaken är oklar. Beträffande militärernas stora andel av lånen beror det på att 

flera av dessa var jordbrukare. Åbornas lån är små men många. Posten ”Diverse” hänför sig till 

ett fåtal företagskunder och icke yrkesmässigt definierade låntagare. Andelen som går till 

”Bönder” är underskattad, dels på grund av att det finns bönder/ jordbrukare inom fler 

yrkesgrupper än de som kallas bönder, dels på grund av att åborna särskiljs i en egen grupp.  

 

Den totala utlåningen var betydande. Det totala antalet beviljade lån över 14 års verksamhet var 

45 619.265  I tabell 5 redovisas den totala utlåningen per år. 

 

 Tabell 5: Beviljade lån i Malmö diskont, summa belopp årsvis samt vid diskonteringen innehållen 

ränta 1804 – 1818, Rdr banco 

År Belopp Ränta 

1804 641 783 18 732 

1805 1 145 728 32 036 

1806 1 642 347 42 999 

1807 2 046 272 51 447 

1808 1 592 812 39 481 

1809 1 623 465 35 344 

1810 2 395 394 57 839 

1811 3 052 275 75329 

1812 3 824 717 88 461 

1813 4 093 813 87 713 

1814 4 450 148 89852 

1815 5 517 738 100 683 

1816 2 927 047 79 942 

1817 1 647 220 49 061 

1818266 896 960 25 916 

Källa: Andersson (1985), s. 23 

 

                                                 

265 Andersson (1985), s. 22 

266 Diskonten administrerades under 1818 av RGK. 
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Av tabellen framgår att utlåningen växte snabbt, långt över den inledningsvis förutsedda volymen 

(200 00 Rdr). Beträffande den totala utlåningen fanns ingen uttrycklig begränsning i reglementet. 

Skogman hävdar att ”… hela deras [Göteborgs, Malmö och Åbo diskonters Förf:s anm.] utlåning 

borde ej öfverstiga 900,000 Riksdaler eller dubbla beloppet af deras i Banken insatta actie-

capital…” med det viktiga tillägget ”… med den tillfälliga tillökning, som upplåning af enskilta 

medel beredde.”267  Var Skogman hämtat informationen om ”900,000 Riksdaler” anger han inte. 

Det hindret mot ökad utlåning upphävdes i praktiken av att inlåningen inte begränsades. Under 

de expansiva åren fram till den ekonomiska krisen från 1812 deltog Malmö diskont med en starkt 

ökande lånevolym. Även under krisen fortsatte den stora utlåningen och minskade inte förrän 

ständernas och regeringens regler infördes efter 1815. 

 

En del av utlåningen kan ha gått till spekulation. Fram till 1812 var det hausse på 

fastighetsmarknaden. Om Malmö diskont deltog i finansieringen är inte klart, men att det 

förekom i Skåne skriver Toll: ”Ganska interesanta voro de uplysningar som Noten [från Carl 

Mengel Förf:s anm.], om stellningen hos allmogen [Mengel hade en speciell insikt i detta genom 

de lån som Kronprinsen lämnade vid sidan av Malmö diskont Förf:s anm.]; man torde kunna 

lägga till att de till stor del speculerat på kiöp af nu ägande hemmans delar, och blivit atraperade 

[hamnat i fällan Förf:s anm.] af förändrad konjunktur.”268 

 

Balans och resultaträkningar för åren 1813 – 1817 redovisas i bilaga 5. Redovisningen innehåller 

också en nyckeltalsanalys. Det går att dra några slutsatser om den finansiella ställningen från 

dessa. För det första, soliditeten i Malmö diskont var låg. Den steg aldrig, på grund av den höga 

utdelningen och trots Bancoutskottets föreskrifter från 1815 att reserveringar skulle ske. För det 

andra, avkastningen på det egna kapitalet var hög, vilket var en spegelbild av det låga 

aktiekapitalet. Avslutningsvis, inga reserveringar för dåliga lån har gjorts och inga kreditförluster 

finns noterade.  

 

4.3.  EXPANSIONSFASEN ”DEN BRILJANTA PERIODEN” 1803 – 1815 

Malmö diskonts tid kan delas upp i två perioder. I grova drag sammanfaller de med den 

ekonomiska utvecklingen, som har kallats ”Den briljanta perioden” och ”Rekylen”269 Den första 

perioden – Den Briljanta Perioden - sträckte sig från 1803 till 1815, där åren 1812 till 1815 endast 

                                                 

267 Skogman I (1845), s. 121. 

268 Brev från Johan Christopher Toll till Carl Mengel den 15 oktober 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 

269 Se t. ex. Kuuse (1996). 
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var gynnsam för vissa yrkesgrupper och då en fastighetskris ägde rum. Under tiden efter 1812 var 

den ekonomiska utvecklingen tudelad. Landet drabbades av en fastighetskris; men 

handelsmännen (och diskonterna) hade goda tider. Den andra perioden – Rekylen - började med 

en kris för handeln efter kontinentalkrigen och för diskonterna med starkt begränsande regler 

från ständerna och regeringen.  

 

Tiden från 1803 till 1815 kan politiskt delas in i två perioder: 1803 – 1809 då Gustav IV Adolf 

avsattes i statskuppen och 1809 till 1815. Den inledande perioden präglades av riksdagen i 

Norrköping år 1800. Kungamakten hade där kommit i konflikt med adeln om bevillningen 

(beskattningsrätten). Men trots detta fattade kungen kort därefter beslut om en genomgripande 

omorganisation av det finansiella systemet. Tillkomsten av Malmö diskont var en del av denna 

reform.  

 

Gustav IV Adolf beslutade också om att i hela riket genomföra enskiftet. Bestämmelserna om 

enskiftet för Skåne, de första i Sverige, utfärdades 1803. Det hänger ihop med ändamålet att 

etablera diskonten. Svensson skriver: ”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.”270 Malmö diskont var aktiv med  att finansiera enskiftet och andra 

rationaliseringsinvesteringar. Andreen skriver: ”Särskilt bör nämnas, att Malmö diskont, som med 

mycken handlingskraft och skrupelfrihet drog nytta av inflationen […] verkade såsom en 

pådrivande kraft i den skånska enskiftesreformen.”271 Att enskiftet kunde genomföras så kraftfullt 

i Skåne hade att göra med en gynnsam situation för de skånska bönderna. Svensson skriver: ”De 

första åren av 1800-talet, fram till ca 1815, karaktäriserades av höga priser [på jordbruksprodukter 

Förf:s anm.] i förhållande till lönerna vilket underlättade kommersialisering och investeringar i 

jordbruket.”272  

 

Konungen lämnade Stockholm för ett halvår (november 1806 till maj 1807) och skötte rikets 

angelägenheter från Malmö, i närheten av det pågående kriget med Frankrike om Svenska 

Pommern. I Malmö var borgmästaren Carl Magnus Nordlindh hovets värd. 

                                                 

270 Pettersson (1989), s. 135. 

271 Andreen (1958) s. 29. 

272 Svensson (2001), s. 203 I den följande meningen påpekas att denna utveckling vändes efter 1815.”Skiftena och 

nyodlingarna ledde till ökad efterfrågan på arbetskraft samtidigt som spannmålspriserna sjönk. Under perioden efter 

1815 minskade därför investeringarna samtidigt som ökningstakten i befolkningstillväxten höjdes.”. 
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 Den gustavianska eran, som slutade 1809 följdes av några omskakande år. När den nya perioden 

började, hade Sverige förlorat Finland. Den 13 mars 1809 avsattes Gustaf IV Adolf. Hans farbror 

Karl utsågs till kung - Karl XIII. Denne utsåg den danske Kristian August till tronföljare och 

adopterade honom, men han avled på Kvidinge hed den 28 maj 1810. Genom en intervention av 

vissa svenska officerare värvades Jean Baptiste Bernadotte till tronföljare och valdes av riksdagen 

i Örebro den 21 augusti till svensk tronföljare. Adopterad son till Karl XIII, var han i praktiken 

regent fram till det han blev kung i februari 1818. Valet av Bernadotte till kronprins motiverades 

av hans militära förmåga, hans handlingskraft och dokumenterade förmåga från bl. a. hans tid i 

Tyskland att regera.  

 

Sverige fick en ny grundlag med Regeringsformen 1809 och Successionsordningen samt 

Riksdagsordningen 1810. Även Tryckfrihetsförordningen 1810 ingick i den nya konstitutionen, 

men den sattes ur spel av ”Indragningsmakten”, som infördes 1812. Regeringen bestod av sex 

statsråd, hovkansler, justitiekansler, generaladjutanter för armén och flottan, statssekreterare för 

kammarärenden, ecklesiastikärenden, krigsärenden och för finansärenden. Statssekreterarna var 

chefer för expeditioner (föregångare till våra departement) som handlade frågor inom sitt 

respektive ämnesområde. Bland statsråden intog Justitiestatsministern och Utrikesstatsministern 

en särskild ställning. Generaladjutanter och statssekreterare var föredragande i statsrådet. 

Statsskicket byggde på Montesquieus teorier och skilde på den lagstiftande makten (Riksens 

ständer), den verkställande (Kungl. Maj:t) och den dömande (Högsta domstolen). Kungl. Maj:t 

var beteckningen för kungen och statsrådet tillsammans. Även om kungen (Karl XIII) deltog i 

regeringssammanträden och också undertecknade protokoll agerade kronprinsen kraftfullt och 

var i praktiken regent.  

 

Den del av regeringen, som kom att bli närmast berörd av händelserna i Malmö diskont är 

Handels- och finansexpeditionen. Dess ansvar, som det bekrivs av Gunnar Heckscher var: ”Till 

handels- och finansexpeditionen skulle höra frågor om statens inkomster, penningväsendet, 

kronans spannmålsförråd, banko- och riksgäldsverken, alla extra ordinarie inkomster och utgifter, 

tullverket, postverkets förvaltning och medel, konvojärenden, styrelsen av S:t Barthélémy, 

konsulatsväsendet samt handel och näringar i allmänhet.”273 Det är en vid skrivning och det fanns  

utrymme för oklarheter i tolkning och tillämpning. 

                                                 

273 Gunnar Heckscher (1933), s. 22-23. 
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273 Gunnar Heckscher (1933), s. 22-23. 
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Den ekonomiska tillväxten var god från 1803 till 1808, men avbröts av en tillbakagång under det 

svensk-ryska kriget från februari 1808 till augusti 1809. Till nedgången bidrog att sillen tog slut på 

västkusten ungefär samtidigt. Denna ekonomiska nedgång följdes av en kraftig uppgång, men den 

senare perioden bars upp av en fastighetsspekulationsbubbla, som så småningom följdes av en 

fastighetskris efter 1812.274 Framtvingade fastighetsförsäljningar och konkurser ökade starkt. Den 

ekonomiska utvecklingen mellan 1808 och 1812 kännetecknades av ökad likviditet i samhället 

och inflation med följande spekulation275. ”Hela beloppet av banko-, riksgälds- och diskontsedlar, 

som 1807 hade uppgått till 15,5 millioner rdr, uppgick 1810 och 1812 till resp. 31,0 och 32,3 

millioner.”276 En obehörig tillväxt av riksgäldssedlar i cirkulationen, som skulle upphöra efter 

myntrealisationen 1803, bidrog till denna penningökning.277 1809 – 10 upphävdes realisationen 

genom att inlösen av sedlar mot RSB:s sedlar och mynt inte längre verkställdes på begäran. 

Sverige återgick till pappersmyntfot. 278  

                                                 

274 Denna fastighetskrasch var betydande. Carl David Skogman presenterar några siffror på s. 100 i sin Common 

Place Book, E 5372, RAM. Mellan 1813 hade ”Hemman och Fastigheter på Landet som innehafvas under äganderätt 

och är antecknade i Taxerings-Längderne” sjunkit med 16 procent i hela riket och Malmöhus län, medan nedgången 

inskränkte sig till 11 procent i Kristianstads län. Svensson (2001) redovisar på s. 263 skattade priser för en gård med 

1/ 16 mantal i riksdaler riksmynt i de socknar i Skåne han undersöker och ur den kan man utläsa att från en topp 

1812 på 1619 Rdr rmt föll priset med 29 procent till 1158 Rdr rmt år 1815 (Tabellen ur vilken denna uppgift är 

hämtad, anger riksdaler riksmynt som värdeenhet, fastän denna myntsort inte uppträdde förrän 1855. Tabellen 

sträcker sig till 1870-talet, så en omräkning måste ha skett. För att illustrera fastighetsprisförändringen är 

räkneenheten inte betydelsefull.). 

275 Andréen (1958), s. 65-66. 

276 Ibid., s. 65. 

277 Se t. ex. Bergfalk (1859), s. 100 – 101. 

278 Förfarandet när realisationen upphävdes i mars 1810 är ett exempel på hur uttagsanstormningar kan hanteras. När 

efterfrågan på silver blev för stark och allmänheten ville lösa in sina sedlar så använde Banken en metod, som visade 

sig ha effekt. Skogman skriver: ” Utvexlingen inskränktes till smärre poster af 2, 3 till 4 R:dr åt hvar person, uti en 

enda kassa emellan kl. 9 och 11 f.m. Kassa-Kommissarien skulle göra sig noga underrättad om utvexlingens belopp 

för dagen. De, som åstundade större poster, borde ingifva skriftliga reqvisitioner, hvilkas behörighet Vexel-Bankens 

Kommissarier egde att granska.” Helt kunde inte denna anstormning mot banken undvikas. Skogman skriver: 

”Bankens nedra förstuga var uppfyld af folk, och att polisbetjenter måste der anställas.” (Skogman II:1 (1846), s. 27). 

Även Agardh (1865) skriver om förfarandet (s. 183 ff.) Han beskriver också (s. 258 – 259) att Banque de France 

utsattes för en uttagsanstormning i början av 1814 som också resulterade i att inväxlingen av sedlar begränsades 

under en tid, om än inte avbröts helt. I Sverige lyckades man inte rädda realisationen, men man fördröjde förloppet 

och räddade en del silver åt Banken. Formellt inställdes rätten till inlösen av sedlar i Riksdaler Banco mot silver den 

18 mars 1818 genom kunglig förordning. 
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Strax efter det att 1812 års riksdag under sommaren hade avslutats bröt en den ekonomiska 

krisen ut. Kreditbehovet i landet stegrades och räntan steg till ett läge kring 12 % men tidvis steg 

den ända till 18 %. Krisen började på landsbygden. Landet hade haft svaga skördar 1811, 

missväxt 1812 och sedan kom en dålig skörd 1813.279 Under uppgångsperioden hade 

jordbrukarna lånat mycket och nedgången förstärktes av att de fick likviditetsproblem. 

Utförsäljningen av fast egendom drabbade landsbygdsbefolkningen hårt. ”Antalet 

skuldfordringsmål och utmätningsauktioner steg hastigt (t. ex. i Skaraborgs län från 595 

skuldfordringsmål 1811 till 2,373 under 1814 och 1,047 under januari – april 1815).”280 Däremot 

drabbades inte krisen handelsmännen på samma sätt. De levde i skyddet av Napoleonkrigen och 

de störningar i handelsströmmarna, som krigen medförde och som svenska handelsmän kunde 

utnyttja. Dit hörde t. ex. en stor nederlagsverksamhet i Göteborg och en aktiv handel i både 

Göteborg och Skåne. Handelsmännens kris kom när krigen upphörde. Handelsbalansens och 

valutakursens utveckling visas i diagram 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

279 Sjövall (1940), s. 9. 

280 Höjer (1943), s. 390. 
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Diagram 1: Valutakursen, Skilling banco mot Hamburger banco och utrikeshandeln 1803 - 1820, 

(Export och import MRdr & Skilling vs Hamburger banco) 

 

 

Källor: Handelsbalansen: Edvinsson (2005), s. 322. Valutakursen: Sveriges Riksbank 1668 – 1924, del V, 

”Tabellbilagan” (1931) 

Anm. Ett högre värde på valutan i diagrammet innebär försvagning av den svenska valutans värde. 

 

Av diagrammet framgår att de dåliga tiderna sammanföll med en försvagning över lång tid av den 

svenska valutans yttre värde och ett betydande handelsunderskott. Valutan fluktuerade kraftigt 

men på det hela taget mot ett allt sämre utbytesförhållande, dvs. att kronprinsens insatser för att 

försvara riksdalerns värde misslyckades. 

 

Valutapolitiken var ett viktigt inslag i kronprinsens politik. Andreen skriver: ”Tidtals sysselsatte 

denna gren av regeringsverksamheten hans tankar i så hög grad, att man kan tala om ett allt 

uppslukande intresse, en formlig finansmani.”281 Kronprinsen ansåg att ett fast värde på valutan 

var viktigt. En fara med en svag valuta var att Sverige skulle drabbas av kraftigt höjda 

spannmålspriser, (eftersom landet var nettoimportör av spannmål). Samtidigt missgynnades 

exportörerna med en starkare valuta och kronprinsen fick inte tack från dem för sina strävanden, 

det fanns t.o.m. grupper, som saboterade den. Drotting Hedvig Elisabeth Charlotta skriver i sin 

                                                 

281 Andreen (1958), s. 128. 
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dagbok: ”Säkert är, att affärsmännen missbrukade hans godhet, ty då han [kronprinsen] sökte 

sänka kursen, klagade de över att inga affärer kunna göra. Så fort han försträckte penningar, 

ordnade de så att den [kursen] steg, varigenom de åter kunde förtjäna. De togo ej minsta hänsyn 

till honom och hans åsikter.”282 Men kronprinsen hade varit med om att en valuta blev värdelös, 

nämligen assignaterna i Frankrike under 1790-talet, mitt under revolutionen. Vilka än motiven 

var; ett av de kraftfullaste politiska initiativ som kronprinsen drev under hela 1810-talet, var att 

försöka pressa kursen på utländsk valuta (företrädesvis Hamburger banco) och stärka riksdalerns 

värde.  

 

1815 sammankallades ständerna till urtima riksdag. Den ekonomiska situationen ledde till en hård 

debatt, som delade riksdagen i flera läger. En klar motsatsgruppering var den mellan 

”expansionister” och ”restriktionister”.283 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 regeringen, t.ex. Wirsén. Bidragande till krisen var bl. a. dåliga 

skördar från 1811 till 1820, med undantag för några enstaka år. 284  

 

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

räntan, inte heller med statens budget. Ständerna var ansvariga för bevillningen (beskattningen), 

men denna uppfattades inte som ett ekonomisk-politiskt styrmedel vid denna tid. 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. Fritz skriver: ”Under 200 år [även under den tid 

                                                 

282 Hedvig Elisabeth Charlotta (1942), s. 611 Det fanns en annan fara. Andreen skriver: ”Härigenom [om riksdalern 

förlorar sitt värde] skulle de fattiga förlora sina utkomstmöjligheter och de förmögna sin egendom. En allmän 

upplösning av rättsordningen och samhällsbanden skulle äga rum, monarkin skulle störtas. Karl Johans finanspolitik 

bottnade sålunda till en del i hans rädsla för revolution.” (Andreen (1958), s. 128) Belägg för denna slutsats redovisar 

inte Andreen och det logiska hoppet från ett sjunkande penningvärde till revolution är långt. 

283 Terminologin är hämtad från Andreen (1958). 

284 Ett speciellt dåligt år, som kom att sammanfall med den kreditåtstramning som beskrivs i texten, var 1816. Det 

året har kallats för “1816-frös-ihjäl” eller ”Året utan sommar”. Det årets sommar var extremt kall på norra 

halvklotet. Det berodde på ett våldsamt utbrott av vulkanen Tambora, i nuvarande Indonesien, året före, som 

skapade moln, som förhindrade solstrålningen att nå jorden och orsakade missväxt i Europa och Nordamerika. (The 

Economist 24 april 2010, L‟Estrade (2002) och Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85ret_utan_sommar). 
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Malmö diskont existerade Förf:s anm.] skulle Banken inte kunna driva någon räntepolitik och 

försöka åstadkomma jämvikt mellan utbud och efterfrågan på kredit. Lösningen på 

likviditetsproblemen[att räntan var fastställd i bankreglementena och stundom attraherade för 

mycket insättning och ibland för litet Förf:s anm.] blev att tidvis stängdes lånebanken för 

inlåning, tidvis stängdes dess utlåning.”285 I Bankens uppgifter ingick att utfärda lagliga 

betalningsmedel. Det uttrycks på detta sätt i § 72 i regeringsformen: 

 

”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.”286  

 

Skogman påpekar att paragrafen: ”… är hufvudsakligen lika med 55 §. Uti 1772 års Regerings-

form”287 men att den sista meningen i § 72 är ett tillägg. Det är naturligt att detta tillägg finns, om 

man ville undvika att konungen skulle kunna passera ständerna och ”trycka sedlar”, som Gustaf 

III gjort via Riksgäldskontoret från 1789. Skrivningen i § 72 öppnar dock för andra bankers 

utgivning av sedlar - men de var inte ”lagliga betalningsmedel”. Diskonterna skapade 

betalningsmedel genom att utfärda s.k.assignationer, mot sina tillgodohavanden i RSB. 

Assignationerna fungerade som betalningsmedel eftersom de var överlåtbara och omedelbart 

inlösbara mot RSB:s sedlar och mynt. Assignationer var ingen nyhet. Förfarandet med 

assignationer var etablerat och utbrett. Brisman skriver: ”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.”288 Platbarzdis 

utvecklar detta:  

 

“Användningen av anvisningar eller assignationer köpmän emellan är en urgammal 

företeelse, som kom i bruk i samband med penningtransaktioner, bl. a. med hänsyn 

till osäkerheten på handelsvägar, där resande köpmän ofta plundrades av rövare. 

För att gardera sig mot förluster tog köpmännen i stället för reda pengar med sig 

                                                 

285 Fritz, Riksbanken till 1900-talet http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=8180 

286 Regeringsformen 1809 § 72. 

287 Skogman II:1 (1846), s. 13. 

288 Brisman (1924), s. 24. 
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anvisningar, utställda på visst namn, vilka gällde som betalningsmedel resp. 

kredithandlingar endast affärsmän emellan, för andra var de värdelösa.”289  

 

Ett icke belagt påstående av Platbarzdis antyder att bruket av enskildas assignationer minskade 

”under lokaldiskonternas tid.”290 Efter inlösen blev assignationerna värdelösa.  Utöver 

assignationerna användes insättningsbevis med tre procents ränta i diskonterna, så kallade 

treprocents obligationer (eller ”treprocentare”), också som betalningsmedel. De hade en formell 

löptid på tre månader, men inlöstes direkt vid anfordran. För Malmö diskonts del, såg 

fördelningen mellan assignationer och treprocentare ut som i diagram 2.  

 

Diagram 2: Assignationer och treprocentare i Malmö diskont, 1804 – 1818, TRdr banco 

Källa: Brisman (1924), s. 244. 

 

                                                 

289 Platbarzdis (1964), s. 56.  

290 Ibid., s. 47. Det är inte helt klart om han avser under tiden för de yngre diskonterna eller under tiden på 1700-talet 

då det även fanns ”lokala” diskonter i Göteborg. 
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Diagrammet visar att assignationer utgjorde en väsentlig, men inte dominerande del av 

diskontens betalningsmedel. I diagram 3 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. En anledning till att 

diskonternas betalningsmedel accepterades kan ha varit att landet, som beskrivits ovan, var vant 

vid flera parallella betalmedel sedan 1789, då Riksgäldskontoret började ge ut sedlar.291  

 

Diagram 3: Utestående sedlar i Riksens Ständers Bank, Riksgäldskontoret och Diskonterna, 1803 

– 1820, Miljoner Rdr banco 

 

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

                                                 

291 Se t. ex. Engdahl & Ögren (2008) Även andras assignationer cirkulerade. Omfattningen av dessa övriga 

betalningsmedel är osäker. Viss ledning kan man få av Agardh ( Agardh (1853), s. 89). I en sammanställning av 

Bankens och Riksgäldskontorets sedelstock år 1810, uppskattar han: ”Bruksegares m.fl. enskilda personers 

assignationer å Riksbanken” till 500 000 Rdr. I samma uppställning utgjorde Göteborgs och Malmö diskonters 

sammanlagda sedelstock 5 792 000 Rdr. Diskonternas sedlar fick spridning eftersom de ”övrigas” sedelutgivning kan 

ha varit koncentrerad till t. ex. Stora Kopparberg. Sommarin skriver: ”Den ‟sedelcirkulation‟ som fick en så oerhörd 

omfattning, särskilt i bergslagen 1815 – 1818 faller ju strängt taget utanför privatbanksväsendets historia och berörs 

blott flyktigt av Brisman” (Sommarin (1824) s. 331). 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

1803 1805 1807 1809 1811 1813 1815 1817 1819

RSB RGK Diskonterna

81 

 

Diagrammet visar att assignationer utgjorde en väsentlig, men inte dominerande del av 

diskontens betalningsmedel. I diagram 3 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. En anledning till att 

diskonternas betalningsmedel accepterades kan ha varit att landet, som beskrivits ovan, var vant 

vid flera parallella betalmedel sedan 1789, då Riksgäldskontoret började ge ut sedlar.291  

 

Diagram 3: Utestående sedlar i Riksens Ständers Bank, Riksgäldskontoret och Diskonterna, 1803 

– 1820, Miljoner Rdr banco 

 

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

                                                 

291 Se t. ex. Engdahl & Ögren (2008) Även andras assignationer cirkulerade. Omfattningen av dessa övriga 

betalningsmedel är osäker. Viss ledning kan man få av Agardh ( Agardh (1853), s. 89). I en sammanställning av 

Bankens och Riksgäldskontorets sedelstock år 1810, uppskattar han: ”Bruksegares m.fl. enskilda personers 

assignationer å Riksbanken” till 500 000 Rdr. I samma uppställning utgjorde Göteborgs och Malmö diskonters 

sammanlagda sedelstock 5 792 000 Rdr. Diskonternas sedlar fick spridning eftersom de ”övrigas” sedelutgivning kan 

ha varit koncentrerad till t. ex. Stora Kopparberg. Sommarin skriver: ”Den ‟sedelcirkulation‟ som fick en så oerhörd 

omfattning, särskilt i bergslagen 1815 – 1818 faller ju strängt taget utanför privatbanksväsendets historia och berörs 

blott flyktigt av Brisman” (Sommarin (1824) s. 331). 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

1803 1805 1807 1809 1811 1813 1815 1817 1819

RSB RGK Diskonterna



82 

 

Diagrammet visar den starka tillväxten av betalningsmedel i Sverige i början av seklet som 

bäddade för fastighetsspekulation och inflation. I diagrammet framgår också att penningmängden 

var ganska stabil under 1810-talet, något som stred mot restriktionisternas önskan om att minska 

penningmängden. Riksgäldens sedlar stod ute under hela undersökningsperioden. De löstes inte 

in förrän långt senare. Den procentuella fördelningen mellan statliga och privata betalningsmedel 

visas i diagram 4 nedan.  

 

Diagram 4: Sedelmängd: relativ fördelning RSB/ RGK och diskonterna 1803 - 1819 (%) 

 

Källa: Andreen (1958), s. 614. 

 

Av detta diagram framgår att diskonterna under hela sju år under 1810-talet svarade för ca 20 

procent av sedelmängden. Malmö diskonts utlåningstillväxt var kraftig under dess första 

decennium – 1804 till 1814. Till en del berodde utlåningsökningen på finansieringen av enskiftet i 

Skåne och att Malmö diskont var den enda banken i södra Sverige. Sommarin pekar på en annan 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1803 1805 1807 1809 1811 1813 1815 1817 1819

Diskonterna RSB och RGK

82 

 

Diagrammet visar den starka tillväxten av betalningsmedel i Sverige i början av seklet som 

bäddade för fastighetsspekulation och inflation. I diagrammet framgår också att penningmängden 

var ganska stabil under 1810-talet, något som stred mot restriktionisternas önskan om att minska 

penningmängden. Riksgäldens sedlar stod ute under hela undersökningsperioden. De löstes inte 

in förrän långt senare. Den procentuella fördelningen mellan statliga och privata betalningsmedel 

visas i diagram 4 nedan.  

 

Diagram 4: Sedelmängd: relativ fördelning RSB/ RGK och diskonterna 1803 - 1819 (%) 

 

Källa: Andreen (1958), s. 614. 

 

Av detta diagram framgår att diskonterna under hela sju år under 1810-talet svarade för ca 20 

procent av sedelmängden. Malmö diskonts utlåningstillväxt var kraftig under dess första 

decennium – 1804 till 1814. Till en del berodde utlåningsökningen på finansieringen av enskiftet i 

Skåne och att Malmö diskont var den enda banken i södra Sverige. Sommarin pekar på en annan 

anledning, som hängde ihop med den värdeförsämring av riksdalern som skedde under perioden 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1803 1805 1807 1809 1811 1813 1815 1817 1819

Diskonterna RSB och RGK



83 

 

1807 - 1812. Värdeförsämringen var under denna period över 80 %.292 Även om 

prisförändringarna skilde sig mellan varuslag, var det naturligt att diskontens utlåningsvolym 

tvingades öka för att bibehålla kunderna och kunna finansiera deras behov i reala termer. 

Sommarin skriver: ”Sedlarnas värdefall innebar realiter en automatisk nedskrivning av diskontens 

kapital och fordringar. Nominellt förblev bankkapitalet oförändrat, men den högkonjunktur, som 

blev en följd av penningvärdets försämring och de därmed i samband stående prisstegringarna, 

medförde stigande krav på diskontens långivning.”293 Denna ”uppsvällning” av balansräkningen, 

påpekar Sommarin, var en faktor, som långt före Ståhles dåliga affärer, underminerade grunden 

för diskontens verksamhet.294  

 

Malmöhus län hade 1810 153 824  och Kristianstads län 120 511 invånare295. Det sammanlagda 

invånarantalet svarade för ca 12 procent av landets totala befolkning. Länens största städer och 

deras invånarantal redovisas i tabell 6.  

 

Tabell 6: Folkmängden i Skånes största städer den 31 december 1810 

 

 Antal invånare 

Malmö 5 796 

Lund 3 100 

Landskrona 2 831 

Kristianstad 2 713 

Ystad 2 608 

Helsingborg 2 087 

 

Källa: Historisk Statistik för Sverige, Del 1 Befolkning, tabell 12, s. 61 och 62 

                                                 

292 www.historia.se Den räkneapplikation som finns på denna webplats ger värdeförändringen, uttryckt i förändring 

av konsumentprisindex, uttryckt i Riksdaler riksgälds. 

293 Sommarin (1917-1938), s. 67-68. 

294 ”Uppsvällning” är inget unikt fenomen, utan det uppkommer i lägen där inflationen är hög. Ett modernt exempel 

är inflationstiden i Tyskland på 1920-talet och handlar om bankernas ovilja att diskontera handelsväxlar. Feldman 

skriver: ”The point here is not to break a lance for the real bills doctrine, but rather to suggest how very much the 

inflation experience and the strategies of defence chosen or imposed upon the bankers by circumstances limited their 

capacities to play a more effective and positive role in the subsequent period.”( Feldman i Cassis (1992), s. 257). 

295 Tabell 5, sid 49, Historisk statistik för Sverige, Del 1 Befolkning, 1969. 
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Tabellen visar att Malmö var den klart största staden i Skåne vid början av 1800-talet men att det 

fanns andra städer av betydenhet. Malmö var vid slutet av 1700-talet en garnisonsstad och var 

kraftigt befäst. Många invånare var militärer. Genom kungligt beslut 1804 inleddes raseringen av 

fästningsverken av det s.k. Raseringsbolaget eller Fästningsraseringsbolaget, som var låntagare i 

Malmö diskont. Staden hade hamn och stapelrättigheter. Stranden var långgrund och lastning och 

lossning i hamnen fick ske med småbåtar till och från ankrade fartyg.  Däremot gick den stora 

volymen av handeln med kontinenten Malmö förbi. Kuuse skriver: ”En stor del av denna handel 

[engelska kolonialvaror från England till kontinenten Förf:s anm.] var transitohandel som gick till 

kontinenten via Svenska Pommern, den sista resten av det svenska stormaktsväldet på andra 

sidan Östersjön. Transitohandeln följde i regel sträckan Göteborg – Ystad – Stralsund i Svenska 

Pommern, varifrån varorna smugglades ut på kontinenten.” 296 Hamnen i Malmö 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 tid påbörjades en utbyggnad med stöd av Frans Suell, direktör och aktieägare i Malmö 

diskont. Hamnbolaget var låntagare i diskonten. 

 

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

tobaksindustrin, som år 1816 hade ett tillverkningsvärde på respektive ca 108 TRdr och 96 

TRdr.297 Övrig industri hade ett motsvarande tillverkningsvärde på ca 17 TRdr . Om man skall 

döma efter låntagarlistan i Malmö diskont hörde såpfabriker, varv (i Landskrona) och sillsalterier 

till de övriga industrierna. Landshövdingen af Klinteberg beskrev industristrukturen i Malmö 

stad: ”… två tobaksfabriker, två sammanslagna sockerbruk, ett såpsjuderi, en strump- och en 

lackfabrik.”298  

 

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 70.299 De var framträdande intressenter i 

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

                                                 

296 Kuuse (1996), s. 23. 

297 Clemensson (1914), s.135. 

298 Weibull(1908-09), s. 311 - 312. Även textilfabriker fanns i Malmötrakten, men inte alltid framgångsrika: ”Majoren 

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

afsättning.”.  

299 Andersson (1985), s. 8 Antalet minskade dock från 68 år 1814 till 46 år 1818 (Handelssocietetens protokoll 1814 – 

1827, A III:7, MSA). 
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inledande decennierna på 1800-talet från ca 40 till ca 70.299 De var framträdande intressenter i 

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

                                                 

296 Kuuse (1996), s. 23. 

297 Clemensson (1914), s.135. 

298 Weibull(1908-09), s. 311 - 312. Även textilfabriker fanns i Malmötrakten, men inte alltid framgångsrika: ”Majoren 

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

afsättning.”.  

299 Andersson (1985), s. 8 Antalet minskade dock från 68 år 1814 till 46 år 1818 (Handelssocietetens protokoll 1814 – 

1827, A III:7, MSA). 
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diskonten. Antalet hantverkare i Malmö var stort. De viktigaste skråna var smeder, bagare, 

mjölnare, skräddare och skomakare. 

 

Efter denna beskrivning av kontexten, följer nedan en kronologi av diskonternas utveckling från 

deras grundande till 1815. Alla diskonterna har tagits med, eftersom deras gemensamma öden 

hade betydelse för utvecklingen för Malmö diskont och den institutionella analysen.300 

 

Göteborgs diskont grundades 1802, men kunde liksom Malmö diskont inte inleda sin verksamhet 

förrän 1804, när myntrealisationen var genomförd. Aktiekapitalet var 200 000 Rdr och därtill 

erhöll diskonten ett lika stort kreditiv från Riksens Ständers Bank. Malmö diskont grundades 

1803. Aktiekapitalet sattes till 100 000 Rdr och även här erhölls ett lika stort kreditiv från Banken. 

Det innebar att de hade 200 000 Rdr till förfogande direkt för utlåning. 

 

Diskonterna tog också emot inlåning, som dokumenterades av 3 % obligationer301 

(”treprocentare”) som löpte med en månads uppsägning. De inlöstes dock utan uppsägningstid 

av Malmö diskont, vilket var en förutsättning för att obligationerna skulle kunna användas som 

betalningsmedel i den allmänna marknaden. Göteborgs diskont följde inledningsvis inte detta 

förfarande, men var tvungen att följa Malmödiskontens praxis av konkurrensskäl.302  Valören på 

obligationerna var ursprungligen begränsad till lägst 500 Rdr, men Malmö diskont lyckades driva 

igenom en minimivalör på 100 Rdr, vilket ökade deras användbarhet som betalningsmedel. 

 

Utlåningen växte snabbt i diskonterna. Utlåningen skedde inledningsvis i assignationer mot 

diskontens tillgodohavande i Banken. Dessa assignationer användes också som betalningsmedel. 

De utgavs i många valörer, med 5 Rdr som den minsta. Malmö diskont hade snart förbrukat sina 

200 000 Rdr och den inlåning de hade och de tillgrep då en ny metod, nämligen att som 

lånevaluta använda treprocentare med tre månaders uppsägning utan täckning av insatta medel.303 

                                                 

300 Beskrivningen av tiden fram till 1815 bygger, förutom på samtida källor, på Brisman (1924), Sjövall (1940) och 

Helander (1977). 

301 De var inte ”obligationer”, såsom vi uppfattar obligationer idag, utan reverser på insättningar, ställda till 

sedelhavaren. De var överlåtbara räntebärande innehavarskuldebrev med fastställd löptid. 

302 Lundh beskriver det så här: ” Om Malmö diskont gick i spetsen, då det gällde att smidigt anpassa formerna efter 

stundens fordringar, företrädde åter Göteborgs diskonts ledning den sunda försiktigheten, som noggrant höll sin 

verksamhet inom den en gång fastställda ramen.”( Lundh (1930), s. 185). 

303 Denna metod är en variant av “Fractional Banking”, dvs. att all inlåning inte motsvaras exakt av tillgänglig 

likviditet för att lösa inlåningen vid ett enda tillfälle. 

85 

 

diskonten. Antalet hantverkare i Malmö var stort. De viktigaste skråna var smeder, bagare, 

mjölnare, skräddare och skomakare. 

 

Efter denna beskrivning av kontexten, följer nedan en kronologi av diskonternas utveckling från 

deras grundande till 1815. Alla diskonterna har tagits med, eftersom deras gemensamma öden 

hade betydelse för utvecklingen för Malmö diskont och den institutionella analysen.300 

 

Göteborgs diskont grundades 1802, men kunde liksom Malmö diskont inte inleda sin verksamhet 

förrän 1804, när myntrealisationen var genomförd. Aktiekapitalet var 200 000 Rdr och därtill 

erhöll diskonten ett lika stort kreditiv från Riksens Ständers Bank. Malmö diskont grundades 

1803. Aktiekapitalet sattes till 100 000 Rdr och även här erhölls ett lika stort kreditiv från Banken. 

Det innebar att de hade 200 000 Rdr till förfogande direkt för utlåning. 

 

Diskonterna tog också emot inlåning, som dokumenterades av 3 % obligationer301 

(”treprocentare”) som löpte med en månads uppsägning. De inlöstes dock utan uppsägningstid 

av Malmö diskont, vilket var en förutsättning för att obligationerna skulle kunna användas som 

betalningsmedel i den allmänna marknaden. Göteborgs diskont följde inledningsvis inte detta 

förfarande, men var tvungen att följa Malmödiskontens praxis av konkurrensskäl.302  Valören på 

obligationerna var ursprungligen begränsad till lägst 500 Rdr, men Malmö diskont lyckades driva 

igenom en minimivalör på 100 Rdr, vilket ökade deras användbarhet som betalningsmedel. 

 

Utlåningen växte snabbt i diskonterna. Utlåningen skedde inledningsvis i assignationer mot 

diskontens tillgodohavande i Banken. Dessa assignationer användes också som betalningsmedel. 

De utgavs i många valörer, med 5 Rdr som den minsta. Malmö diskont hade snart förbrukat sina 

200 000 Rdr och den inlåning de hade och de tillgrep då en ny metod, nämligen att som 

lånevaluta använda treprocentare med tre månaders uppsägning utan täckning av insatta medel.303 

                                                 

300 Beskrivningen av tiden fram till 1815 bygger, förutom på samtida källor, på Brisman (1924), Sjövall (1940) och 

Helander (1977). 

301 De var inte ”obligationer”, såsom vi uppfattar obligationer idag, utan reverser på insättningar, ställda till 

sedelhavaren. De var överlåtbara räntebärande innehavarskuldebrev med fastställd löptid. 

302 Lundh beskriver det så här: ” Om Malmö diskont gick i spetsen, då det gällde att smidigt anpassa formerna efter 

stundens fordringar, företrädde åter Göteborgs diskonts ledning den sunda försiktigheten, som noggrant höll sin 

verksamhet inom den en gång fastställda ramen.”( Lundh (1930), s. 185). 

303 Denna metod är en variant av “Fractional Banking”, dvs. att all inlåning inte motsvaras exakt av tillgänglig 

likviditet för att lösa inlåningen vid ett enda tillfälle. 



86 

 

Insättningarna steg emellertid mycket snabbt och täckte snart det utgivna beloppet. Problemet 

under de följande åren var snarare att de hade för stora insättningar, på vilka de betalade 3 

procent, utan att ha motsvarande intäkt. Utlåningen skedde huvudsakligen mot namnsäkerhet. 

Utlåningsräntan var maximerad till sex procent, som togs ut månatligen i förskott med en halv 

procent.304  

 

Åbo diskont grundades 1805. Under hösten samma år inträffade en uttagsrusning mot Göteborgs 

och Malmö diskonter. Inlösen av assignationer och treprocentare ökade kraftigt och plötsligt. 

Banken hjälpte diskonterna med likviditet från Riksdiskonten, som erbjöd kreditiv på 50 000 Rdr 

till Göteborgs och 30 000 Rdr till Malmö diskont.  

 

Under 1807 flöt assignationer, som Göteborgsdiskonten ställt ut för finansiering av sillfisket 

massivt tillbaka till Stockholm för inlösen via skatteuppbörden. Göteborgsdiskonten hamnade då 

i en likviditetskris. Krisen löstes genom upplåning i London, Amsterdam och Hamburg. Även 

Ostindiska och Västindiska kompaniet satte in medel och krisen upphörde under sommaren.  

 

Åbo diskont avvecklades 1808 i samband med finska kriget. En uttagsrusning var orsaken - den 

värsta före 1815. I februari kulminerade krisen för Åbo diskont, som den 10 februari hävdade 

uppsägningsrätten för sina obligationer på en månad. De ville skjuta på återbetalningen, vilket 

innebar en avvikelse från marknadspraxis, men var formellt korrekt. Oron spred sig till 

Göteborgs och Malmö diskonter och båda fick stora likviditetsproblem. Den 29 februari kom 

nyheter till Stockholm om ryssarnas intåg i Finland och paniken blossade upp igen. Diskonterna 

vände sig då till Banken med begäran om hjälp. Denna hjälp gavs av Banken och 

Riksgäldskontoret utan begränsning. Banken inlöste alla Åbo diskonts utelöpande papper (232 

000 Rdr) och Malmö diskont fick assistans med 410 000 Rdr. Göteborgs diskont fick ingen hjälp 

(utöver tidigare tillfälligt beviljad kredit på 50 000 Rdr).305  

 

Även under 1809 råkade diskonterna ut för en uttagsanstormning fast i mindre skala. För 

diskonterna innebar penningexpansionen från 1808-1809 ökad kapitaltillströmning och låga 

                                                 

304 I själva verket blev den effektiva räntan därför något högre, eftersom diskonten kunde förränta räntan. 

305 Detta berodde på att Göteborgs diskont hade svårigheter med att beskriva sin ställning för Riksbanken – vilket 

var ett villkor för hjälp. Denna information nådde riksbanken först den 29 mars och då var faran över. Medel från 

affärsvänner till Göteborgs diskonts ombud i Stockholm, Pehr Falck och ett lån på 50 000 Rdr hos 

Riksgäldskontoret hade klarat Göteborgs diskont över krisen. 
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kreditförluster. Inlåningsöverskottet kunde dock inte enkelt placeras med avkastning, som 

översteg inlåningskostnaden. Även efter det att diskonterna betalat av sina kreditiv till riksbanken 

hade de likviditetsöverskott, som under en kortare perioder placerades mellan diskonterna.306 

Med Göta Kanaldiskontens grundande 1810 föll detta problem bort, då den nya diskonten kunde 

ta emot stora belopp och erbjuda tre procents ränta. Utlåningsmoralen urholkades dock. 

Helander beskriver effekterna på Malmö diskont: ” Följden av detta [likviditetsöverskott Förf:s 

anm.] blev i sin tur en frestelse för direktörerna att gå längre i fråga om lånesummor än vad som 

var tillåtet. Nästa steg kunde då svårligen undgås: man måste medge omsättningar utan 

amorteringar. Därmed var direktionen redan inne på farliga vägar.”307 Under tiden fram till 1812 

växte också ett annat problem, nämligen ”korssäkerheter” Helander skriver: ” De män som 

förstod att använda sig av möjligheterna till betydande vinster begärde och beviljades snabbt 

växande lånesummor, för vilka de i stor utsträckning gick i borgen för varandra, varjämte mer 

eller mindre tillfredsställande hypotek lämnades.”308  

 

Göta Kanalbolaget med Göta Kanaldiskonten grundades 1810. Oktroj för diskonten gavs den 11 

april 1810. Syftet var att vinster i diskonten skulle finansiera fem procents utdelning till aktieägare 

i kanalbolaget. 309 Allmänheten skulle uppmuntras att teckna aktier i kanalbolaget. Utlåningen i 

diskonten skulle gå till industri, handel och jordbruk. Med eventuella överskott skulle diskonten 

kunna bidra till att finansiera kanalbygget. Detta gjordes med regeringens och ständernas goda 

minne, som på detta sätt indirekt ville stödja kanalbygget. Lönsamheten motsvarade 

förväntningarna och intjäningen kom att räcka till att finansiera en femtedel av kanalens 

byggnadskostnader 1810 – 1817.”310 Etableringen av en diskont, knuten till kanalbolaget, 

förenklade aktieteckningen i kanalbolaget och gjorde den mer attraktiv. Aktierna i de två 

existerande diskonterna gav hög utdelning och det lockade kapitalplacerarna. Andreen skriver: 

”Privilegiet förutsatte, att bolaget skulle ha ett aktiekapital på 1 million rsvb311, men över 3 

millioner tecknades på kort tid.”312 Göta Kanaldiskonten fick inget eget kapital. Den förklarades 

                                                 

306 Något tillspetsat kan man beskriva detta som ett embryo till den i våra dagar så stora interbankmarknaden, som 

utjämnar likviditeten hos bankerna. 

307 Helander (1977), s. 442. 

308 Ibid., s. 442 Den dominerande delen av utlåningen var dock sund. Det visade sig också i kraschen 1817 att med 

undantag för några få stora låntagare, fick diskonterna tillbaka sina utlånade pengar.  

309 Lundh (1930) s. 185. 

310 Nygren (1985), s. 31. 

311 Rsvb = riksdaler svenskt banko = Riksdaler banco. 

312 Andreen (1958), s. 99. 
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vara en ”kanalverket ensamt tillhörande och därfrån oskiljaktlig inrättning.”313 I praktiken blev 

den en avdelning inom kanalbolaget och hade också hand om dettas huvudkassa och förmodligen 

alla deras betalningar. Kanalbolaget och - diskonten hade dessutom gemensam personal på 

ledningsnivå. 314  

 

Motivet för att grunda Göta Kanaldiskonten har ifrågasatts. Bergfalk skriver: ”Slutligen läto 

ständerna 1810 sig förledas att bevilja ett betydligt kreditif för ett nytt diskontverk, som under då 

varande förhållanden var för allmänna rörelsen fullkomligen öfverflödigt och äfven för öfrigt 

bygdt på en yterst vådlig grund.”315 Det fanns de, som anade oråd. Skogman skriver: ” I den 

kanalen ej komme att flyta annat vatten, än aktieegares tårar.”316 Det fanns dock ett praktiskt skäl 

för att etablera kanaldiskonten. Andreen förklarar: ”Vad kanaldiskonten angår, var dess tillkomst 

närmast föranledd av statsmakternas önskan att underlätta aktieteckningen i Göta Kanalbolag 

och bereda utvägar till kanalarbetets finansiering utan kostnad för statsverket.”317 Kanaldiskonten 

lokaliserades till Göteborg.  

 

Kanaldiskonten beviljades kreditiv från Banken på 800 000 Rdr. De lanserade en ”giroräkning” 

för insättare, som kallades avskrivningsräkning och erbjöd 3 % ränta. Av konkurrensskäl följde 

Göteborgsdiskonten efter och införde en liknande räkning. Detta gjordes dock informellt, 

eftersom det annars skulle ha brutit mot deras oktroj. Skillnaden mellan avskrivningsräkningen 

och insättningar mot insättningsreverser var att de senare var innehavarpapper (papper ställda till 

”sedelhavaren” och därför lätt överlåtbara). På avskrivningsräkningen fick insättaren ett kvitto, 

                                                 

313 Lundh (1930), s. 185 – 186. 

314 Bolagskonstruktionen var speciell i Göta Kanalbolaget. I stadgarna 1810, lyder den första paragrafen: ”§ 1 Som 

denna Discont är en Canal-Werket ensamt tilhörande och derifrån oskiljaktlig inrättning, så blifva ock endast alle de, 

hvilka uti Canal-Bolaget sig för Actier antekna och derefter behörigen göra inbetalning, Actie-Ägare uti Disconten, 

hvars fond alltså kommer att bestå af så wäl Actie-Ägarnes egna efter hand insatte Capital af den teknade summan 

som det Låne-Biträde Riksens Ständers Banque lemnar, och hwilket Riksens Ständer, på de uti Bolagets privilegier 

införde Wilkor, medgifwit til et belopp af 800,000 Riksdaler.” (Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga och Reglemente För En 

Discont-Inrättning til förmon och understöd för Götha Canal-Bolag Gifwet Stockholms Slott den 11 April 1810) 

Diskonten hade inget namn i stadgarna, men i kungörelsen om vissa ändringar i stadgarna 1816 kallas diskonten i 

ingressen för både ”Götha Canal-Bolags Discont-Werk” eller senare i samma ingress ”Götha Canal-Discont”. 

315 Bergfalk (1859), s. 101. 

316 Översten och riksdagsmannen Ambrosius Berghman (1754 -1841) på riksdagen 1812, citerad av Skogman II:1 

(1846), s. 59. 

317 Andreen (1958), s. 55. 
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313 Lundh (1930), s. 185 – 186. 

314 Bolagskonstruktionen var speciell i Göta Kanalbolaget. I stadgarna 1810, lyder den första paragrafen: ”§ 1 Som 

denna Discont är en Canal-Werket ensamt tilhörande och derifrån oskiljaktlig inrättning, så blifva ock endast alle de, 
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Diskonten hade inget namn i stadgarna, men i kungörelsen om vissa ändringar i stadgarna 1816 kallas diskonten i 

ingressen för både ”Götha Canal-Bolags Discont-Werk” eller senare i samma ingress ”Götha Canal-Discont”. 

315 Bergfalk (1859), s. 101. 

316 Översten och riksdagsmannen Ambrosius Berghman (1754 -1841) på riksdagen 1812, citerad av Skogman II:1 

(1846), s. 59. 

317 Andreen (1958), s. 55. 
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som var ställt till insättaren och ingen annan. Detta gjorde det mindre komplicerat att få ut 

pengar snabbt, vilket var till fördel för vissa insättare, men det blev samtidigt oanvändbart som 

betalningsmedel. Insättningar på avskrivningsräkning innebar därför ingen ökning av 

penningmängden - mängden betalningsmedel.  

 

Kanaldiskonten hade en för diskonterna unik bestämmelse. Aktieinnehavare kunde för 

obegränsade belopp belåna sina aktier i kanalbolaget för lån över maximibeloppet (6 000 Rdr). 

Kanalbolagets, dvs. i praktiken diskontens egna aktier kom att belånas massivt, vilket bidrog till 

en haussning av aktien, som när denna typ av belåning senare förbjöds, ledde till kursfall och att 

förtroendet till diskonten skakades. ”Genom den obegränsade rätten till belåning av Göta-

Kanalaktier inleddes diskonten vidare i en föga affärsmässig kreditgivning.”318 Slutligen hade 

kanaldiskonten ett unikt privilegium bland diskonterna, nämligen att de inte behövde betala en 

del av ”övervinsten” till Banken, utan den skulle gå in i kanalbygget.  

 

Riksgäldsfullmäktige skickade 1811 en rundskrivelse till alla uppbördsmän i Sverige att 

assignationer från diskonterna inte skulle godkännas i uppbörden, dvs. för att betala skatt. 

Uppenbarligen hade så skett tidigare trots § 72 i Regeringsformen. Hade detta påbud accepterats, 

hade det inneburit stora svårigheter för diskonterna. Förtroendet för assignationerna som 

betalningsmedel skulle i så fall ha urholkats. Diskonterna lyckades, genom att erbjuda en 

”diskretion”319 till uppbördsmännen få detta förslag bordlagt.  

 

Delar av ledningen i Malmö diskont byttes ut 1812. Frans Suell och Cornelius Hegardt avgick 

som direktörer i Malmö diskont 1812 respektive 1813. De hade varit portalfigurer i Malmö 

diskont i kraft av sin sociala och ekonomiska ställning i Malmö. Orsakerna till avgångarna 

beskrivs som att den förre ”började nog då att titta djupare än vanligt i korten.”320 och den senare 

”började nog därefter att även lukta bränt horn.”321  De efterträddes av handelsmännen Samuel 

Christian Björkman och Henrik Falkman.322 

                                                 

318 Ibid., s. 58. 

319 Lundh (1930), s. 196. Exakt hur denna ”diskretion” utformades och i vad den bestod framgår inte klart. Enligt 

huvudböckerna i Malmö diskont utbetalades ”discretioner” och ”douceurer” från 1812. 

320 Wollmar (1891), s. 37. 

321 Ibid., s. 37. Exakt vad som avsågs med dessa uttalandet är oklart. En tolkning kan vara att Suell och Hegardt 

tyckte att affärsmetoderna började bli för vidlyftiga. 

322 Frans Suell var styvbror till Henrik Falkman. 
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Problemen med bl. a. stigande räntor under inledningen av krisen var att diskonterna som bara 

erbjöd 3 – 4 procent ränta till insättarna, inte kunde konkurrera med marknadsräntorna. Efter att 

ha prövat alla medel för att få likviditetsförstärkning, drogs därför utlåningen ned. Det var en 

balansakt, eftersom det fanns en risk för att lönsamma verksamheter som diskonten finansierade 

inte kunde fortsätta, om de fick brist på kapital.  

 

Malmödiskonten tillgrep dock en metod, som innebar att de till låntagare som utlåningsvaluta gav 

treprocentare utan motsvarande inlåning, inlösenbara först efter tre månader. Denna metod hade 

de använt redan 1804 och revisorerna motsatte sig detta förfarande. Direktionen hade ålagts att 

upphöra med denna metod, dra in utestående irreguljära lån och bringa utlåningen in i 

regelmässiga former. Bancoutskottet vädjade till diskonterna att frivilligt höja minimivalören på 

sina assignationer från 5 Rdr till 20 Rdr, men denna vädjan fick inget genomslag. Bancoutskottet 

föreskrev senare att treprocentarna skall ställas till viss man och inte som vanligt, till 

sedelhavaren. Bancoutskottets vädjan hörsammades inte.  

 

Agiotaget i diskontens treprocentsobligationer fick stor omfattning under åren 1812 – 1814. 

Förfarandet hängde ihop med utlåningen med treprocentare utan täckning som lånevaluta. 

Diskonten gav lån med tre månaders löptid i form av treprocentiga reverser, som förföll till 

betalning efter tre månader. Återbetalningen av lånen skulle 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 hängde ihop med att många låntagare behövde lån i form av likvida medel, för 

att betala för sina utgifter och investeringar. De tremånadersobligationer som de fick av 

diskonten godtogs inte av alla och för alla ändamål som betalningsmedel. Därför fick låntagarna 

vända sig till så kallade agiotörer323, som köpte dessa reverser till tre procents underkurs, men mot 

riksdaler. För varje omsättning av denna typ av lån som skedde, ökade räntan för låntagarna med 

tre procent. Skedde omsättningarna fyra gånger om året, blev den verkliga räntan 18 % (4 x 3 +6 

procents basränta)324 Agiotörerna vände sig sedan till diskonterna, som köpte tillbaka reverserna 

till nominella värdet, men utan att betala upplupen ränta. Låntagarna fick betala tillbaka lånet till 

fulla värdet efter tre månader och treprocentarna togs antingen ur cirkulationen eller 

                                                 

323 Dessa agiotörer var inte desamma, som kronprinsen var så kraftigt emot. De senare ägnade sig åt 

valutaspekulationer och satte, enligt kronprinsen, käppar i hjulet för hans egen valutapolitik. 

324 Sommarin (1917-1938) På sid 68 – 69 utvecklar författaren denna beräkning. 
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återanvändes för nya lån. 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 för många av dess låntagare. De låntagare, som lånade på detta sätt var små, med liten 

makt och inga lånealternativ. Alternativen till att ge ut tremånaders treprocentsreverser var 

antingen att ställa ut assignationer överstigande diskonternas behållning hos RSB eller att dra ned 

på lånen. Det förstnämnda var inte tillåtet. Det sistnämnda kunde ha varit ett alternativ, men inte 

på kort sikt. Låneefterfrågan var hög. De motiv, som direktionen anförde godtogs av revisorerna. 

 

Det är under 1813 och 1814 som 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.  

 

Tiden mellan 1812 och 1814 präglades av kris för somliga men goda tider för andra. Den rika 

tillgång på pengar, som tidigare rått, förbyttes i en kraftig kreditåtstramning. Många bönder - och 

spekulativa investerare - hade inte råd att betala de höga marknadsräntorna och antalet exekutiva 

auktioner på fastigheter ökade.325  Å andra sidan kunde handelsmän göra goda affärer genom att 

gå förbi kontinentalblockaden. 

 

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.”326. Åren 1813 och 1814 

medförde dock motgångar för Ståhle. 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.327  Malmös utrikeshandel var 

traditionellt inriktad på Köpenhamn och andra danska hamnar. Toll stoppade denna utförsel 

trots att Ståhle hade licens för denna transaktion. Men för Toll räckte det inte. Lilliecrona skriver: 

”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 

                                                 

325 Se t. ex. Lundh (1930), s. 148. 

326 Sjövall (1940), s. 10. 

327 Jonas Ståhle hade importerat sill och utförseln avsåg järn, tjära, pottaska och salt enligt brodern, handlanden 

Petter Ståhle (1821). 
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laddningar Svenska produkter till Danmark, lät Toll förhindra de tillämnade expeditionerne.”328 

Det innebar att Ståhle fick avyttra sina varor till underpris i Sverige.329 Ståhle blev dessutom 

indragen i flera konkurser. Redan 1814, tre år innan kraschen, skriver Helander, var t. ex. Ståhles 

ställning: ”så sammanvävd med andra köpmäns, att hans fall snart måste bedömas som 

ödesdigert. […]allt hängde ihop, och man kunde inte ta tag någonstans utan att hela byggnaden 

skulle rasa.”330 

 

Ytterligare dåliga affärer gjordes 1814, då i samband med svensk-norska kriget. 331 Ståhle hade 

köpt saltat oxkött till den svenska armén, men innan det hann levereras, hade kriget tagit slut. 

Möjligheten finns att Ståhle blev lockad in i riskabla affärer. Kuuse skriver: ”Vi kan i stället se, att 

firmor [i Göteborg] i riskabla fall gärna gjorde affärer med köpmän från Sydsverige, som fick stå 

för risktagningen.”332 Det var inte ovanligt med affärer mellan Malmö och Göteborg. Göteborg 

var Malmös största inrikeshandelspartner.  

 

Med den inledda lånerelationen mellan Malmö diskont och Jonas Ståhle började en period, som 

kan karaktäriseras som att ”kasta goda pengar efter dåliga” 333 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 med Ståhle på 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. Det styrks av Ståhles egen berättelse: ”För att undvika denna olycka [att Ståhle 

                                                 

328 Lilliecrona (1849-50), s. 121. 

329 Beskrivningen av affären är hämtad från handsekreterarens till Johan Christopher Toll, majoren Carl Wilhelm 

Lilliecronas biografi över Toll (1849 – 50, s. 121), Sjövall (1940, s. 10-11) och Bokholm(2004, s. 264 - 5). 

330 Helander (1977), s. 444. 

331 Falkman (1986) skriver detaljerat om Jonas Ståhle och hans affärer. Han stöder sig på en inlaga, som Ståhle 

lämnade till rådhusrätten den 24 november 1817.  

332 Kuuse (1996), s. 75. 

333 I modern bankverksamhet är detta ett vanligt begrepp. Det brukar användas för att beskriva fenomenet att banker 

lånar ut mer och mer till en låntagare med problem, trots att exponeringen växer kraftigt, men i hopp om att 

situationen skall förbättras. Redan Hans Järta formaliserade (ironiskt) grundtanken när man kastar goda pengar efter 

dåliga, citerad av Eli F. Heckscher (ursprungskälla okänd): ”När en spekulation ej vill lyckas, bör man alltid utvidga 

den. Detta medel att undvika förluster är lika ofelbart som föga känt och nyttjat.” (Eli F. Heckscher(1949)(1), s. 250).  

92 

 

laddningar Svenska produkter till Danmark, lät Toll förhindra de tillämnade expeditionerne.”328 

Det innebar att Ståhle fick avyttra sina varor till underpris i Sverige.329 Ståhle blev dessutom 

indragen i flera konkurser. Redan 1814, tre år innan kraschen, skriver Helander, var t. ex. Ståhles 

ställning: ”så sammanvävd med andra köpmäns, att hans fall snart måste bedömas som 

ödesdigert. […]allt hängde ihop, och man kunde inte ta tag någonstans utan att hela byggnaden 

skulle rasa.”330 

 

Ytterligare dåliga affärer gjordes 1814, då i samband med svensk-norska kriget. 331 Ståhle hade 

köpt saltat oxkött till den svenska armén, men innan det hann levereras, hade kriget tagit slut. 

Möjligheten finns att Ståhle blev lockad in i riskabla affärer. Kuuse skriver: ”Vi kan i stället se, att 

firmor [i Göteborg] i riskabla fall gärna gjorde affärer med köpmän från Sydsverige, som fick stå 

för risktagningen.”332 Det var inte ovanligt med affärer mellan Malmö och Göteborg. Göteborg 

var Malmös största inrikeshandelspartner.  

 

Med den inledda lånerelationen mellan Malmö diskont och Jonas Ståhle började en period, som 

kan karaktäriseras som att ”kasta goda pengar efter dåliga” 333 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 med Ståhle på 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. Det styrks av Ståhles egen berättelse: ”För att undvika denna olycka [att Ståhle 

                                                 

328 Lilliecrona (1849-50), s. 121. 
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skulle göra konkurs och de spridningseffekter detta skulle få Förf:s anm.], hvilken man trodde 

med tiden skola botas, om inte helt försvinna, beslöt direktionen att hindra mitt fall och biträdde 

mig med ett betydligt lån, hvarmed mina förbindelser i rätt tid infriades.”334 Storleken på de lån 

Ståhle fick var över vad reglementet tillät för lån som inte hade ”godkänd” säkerhet. Å andra 

sidan hade revisorerna, enligt Falkman, redan vid 1810 års revision samt därefter vid 1811 och 

1812 års revisioner anmärkt på stora lån, men ändå beviljat full decharge/ ansvarsfrihet.335  

                                                                                                                                                                                                                                 

Förutom att de varor, som Ståhle ställde som pant, syntes direktionen vara värda långt mer än 

lånebeloppet och dessutom uppfattades som likvida, var Ståhles kredit god. ”Emellertid voro alla 

övertygade om Ståhles förmögenhet”336. 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 i strid med skrivningen i reglementets § 10. Detta anser Sjövall är roten 

till diskontkraschen: ”Ståhle måste understödjas för att undvika denna[diskontens undergång 

Förf:s anm.], men genom att hjälpa honom drev diskonten allt säkrare mot sin undergång.” 337 

 

Men Nordlindh trodde inte att den ekonomiska krisen var permanent. Så här sade han i 

Statsutskottet: ” Deremot och om oordningen i penningeväsendet tillkommit genom 

utomordentliga händelser; så bör man ju med skäl vänta, att enär orsakerna dels upphört dels stå 

genom kloka åtgärder att mindska, bör ordningen kunna småningom återvinnas, endast 

derigenom, att de afstannande Verkningskrafterna, medelst underlättande medel sättas igång.”338 

 

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 

                                                 

334 Falkman (1986), s. 461. 

335 Falkman (1986), s. 453. 

336 Sjövall (1940), s. 11. 

337 Ibid., s. 12. Här finns motsvarigheter, t. ex. i Skandinaviska Bankens relation till Ivar Kreuger: ”Skandinaviska 

Bankens Kreugerenegagemang hade med denna nya kredit nått en ny topp av 275 mkr, motsvarande ungefär en 

tredjedel av bankens totala utlåning.”( Thunholm (1995), s. 227)  ”Men ändå kunde den [banken] i ett kritiskt läge bli 

tvungen att ställa upp med mer pengar för att förhindra ett fallissemang, som för banken kunde bli ödesdigert.”( 

Thunholm (1995), s. 236) Även tidigare, under 1870-talskrisen utgjorde engagemanget i Stockholms Enskilda Bank 

på Hofors-Hammarby och Avesta-Garpenberg nästan en tredjedel av bankens totala kreditvolym. (Lindgren (1994), 

s. 12). 

338 Statsutskottets protokoll, 17 juni 1815, KB. 
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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.”339 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.  

 

4.4. KONTRAKTIONSFASEN ”REKYLEN”  FRÅN 1815 

Napoleonkrigen tog slut 1815. Arbetet med att genomföra unionen med Norge pågick. Kungen 

kallade till urtima riksdag. 340 Huvudsyftet med riksdagen var att bekräfta unionen med Norge, 

men beslut om diskonternas framtid skulle också fattas, eftersom både Malmö och Göteborgs 

diskonters oktrojer gick ut före nästa lagtima riksdag. Inställningen till diskonterna var inte 

positiv, när riksdagen inleddes. Bland annat var upprördheten stor över de generösa 

utdelningarna. ”Mycken förargelse framkallades av de höga utdelningarna. Assigneringsrätten och 

rätten att mottaga medel [från RSB Förf:s anm.] mot 3 % betecknades som omotiverade 

förmåner: i båda fallen gynnades, enligt vad man ansåg, bolagsmännen på bankens [RSB:s] 

bekostnad.”341 Riksdagen 1815 skulle bestämma om de oktrojer, som var utfärdade för Malmö 

och Göteborgs diskonter. Huvudämnet för riksdagen blev dock behandlingen av den 

ekonomiska oron. Denna oro kom att kallas ” förlägenheten i allmänna rörelsen”342. Med 

förlägenhet avsågs brist på betalningsmedel, inkomster, kapital och krediter. Krediter fanns, men 

då till mycket höga räntor på kreditmarknaden utanför banksystemet. Riksdagen 1815 blev 

livligare än 1812 års riksdag då kronprinsens alla förslag inte mött något särskilt motstånd. 

Ständerna hade dock under tre år repat mod och debatterna, inte minst i ekonomiska frågor, blev 

mycket intensiva.  

 

                                                 

339 Bokholm (2004), s. 266. Bokholm anger ingen källa. 

340 Urtima riksdagar var de, som Kungl. Maj:t kallade till utanför den ordinarie riksdagskalendern, som fastställdes i 

Riksdagsordningen. De ordinarie riksdagarna kallades lagtima riksdagar. 

341 Andreen (1958), s. 145 Att ständerna upprördes av att diskonterna kunde skapa ”gratis pengar” genom sitt 

utfärdande av assignationer påminner om en stor stridsfråga senare under seklet, med inledning redan på 1840-41 års 

riksdag, när de enskilda bankerna gav ut egna sedlar. Riksdagen använde samma argument mot de enskilda bankerna, 

som användes mot diskonterna på 1815 års riksdag. 

342 Se t. ex. Skogman II:1 (1846), s. 62. 
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Ständerna ansåg att diskonterna hade bidragit till krisen genom sin tidigare penningskapande 

verksamhet. Dessutom hade Malmö diskont återupptagit de tvivelaktiga lånemetoderna att ge lån, 

där lånevalutan var treprocentare utan täckning och som de tillämpat kort efter det att diskonten 

grundades. Förklaringen sades vara att de inte hade någon annan utväg. Detta förfarande var ett 

konstaterande av den väsentligt högre marknadsmässiga räntan än den officiella, men det satte 

låntagarna i knipan. Vid riksdagen 1815 uppfattades det som att Malmödiskonten hade begränsat 

denna typ av utlåning efter 1814. Riksdagen 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 treprocentare i utlåningen. En 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.”343   

 

Riksdagen 1815 blev överlag stormig. En plötsligt införd protektionism skulle slå mot både 

Göteborgs och Malmös diskonter. Båda dessa diskonter hade lån till handeln. vilket kan förklara 

att de rykten, som skapade diskontkrisen under hösten samma år, hade så lätt att få fäste och 

spridas. Höjer beskriver ett annat inslag i riksdagens förhandlingar om diskonterna; riksdagen 

ifrågasatte vidare anslag till kanalbygget. 344 Det resulterade omedelbart i en anstormning mot 

kanaldiskonten för att ta ut medel, som flyttades till de båda andra diskonterna. När fortsatta 

anslag beviljades Göta kanalprojektet flöt dessa medel tillbaka, men då var skadan skedd, 

nämligen den att påminna allmänheten om att uttagsanstormningar kan förekomma och att man 

inte skulle tveka att flytta sina insättningar om nya oroligheter inträffade.345 En stor del av den 

ekonomiska debatten fördes i riksdagens utskott. Statsutskottet var ett av riksdagens ständiga 

utskott, med övergripande uppdrag att utreda statens finanser och i förekommande fall ge råd till 

Kungl. Maj:t. I Statsutskottet satt ingen regeringsmedlem. Det uttalande, som utskottet gjorde 

under riksdagen 1815, och som behandlade den ekonomiska politiken skrevs formellt av en av 

dess ledamöter, Otto Fredrik Påhlman, men det har hävdats att memorialet dikterats av Gustaf 

Fredrik Wirsén.346 (se bild 4, s. 96) och följaktligen kallas det också för det Wirsén-Påhlmanska 

memorialet.347  

                                                 

343 Andersson (1985), s. 34. 

344 Se t. ex. Höjer (1943), s. 409. 

345 En uttagsanstormning mot alla tre diskonterna på en gång inträffade först vid sammanbrottet 1817. 

346 Wirsén fick som medlem av statsrådet inte vara ledamot av utskottet. 

347 Wirsén- Påhlmanska memorialet, Bih IV:2 1815, s. 983 ff., KB. 
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Bild 4: Gustaf Fredrik Wirsén (1779 – 1827), Johan Gustaf Sandberg, 1821, © Svenska porträttarkivet, 

Nationalmuseum  
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Detta memorials huvudbudskap, förutom förslag om en omorganisation av bankväsendet var att 

kräva en kraftig sedelindragning, för att stärka penningvärdet. Wirsén ville enligt memorialet att 

privatdiskonterna skulle ingå i Riksgäldskontoret i en stor centralisering av bankverksamheten 

under statlig kontroll. Riksdiskonten samt Göteborgs och Malmö diskonters finansiering från 

RSB skulle överflyttas på en ny diskont, som skulle underställas RGK. I denna nya Bancodiskont 

skulle ”… Förvaltningskontor inrättas i Landsorterna under Diskontverket i Stockholm”348 En 

indragning av privatdiskonterna skulle medföra en minskning av den utelöpande sedelmängden. 

Det var Wirséns huvudpunkt och han ansåg att detta var det bästa sättet att genom en 

sedelindragning höja penningvärdet. Men på det sättet stötte han många; inte bara oppositionen, 

utan även: ”… de mäktiga regeringsvänliga krafter, som på något sätt voro knutna till riksbanken, 

Göta kanalbolag eller privatdiskonterna.”349 Motståndarna ansåg att en sedelindragning skulle 

förvärra en redan skriande kreditbrist. 

 

Det Särskilda utskottet bildades på uppdrag av riksdagen för att ge förslag både beträffande 

handelspolitiken och den allmänna ekonomiska politiken. Tillskapandet av detta utskott var en 

kupp, på det sättet att dess arbetsuppgifter redan fanns i de ordinarie utskotten, som 

Statsutskottet och även Bankoutskottet. Det artade sig därför till en maktkamp mellan regeringen 

(via det Wirsén-Påhlmanska memorialet) och Särskilda utskottet, under ledning av en av 

regeringens främsta motståndare, kontraktsprosten Fredrik Bogislaus von Schwerin i 

prästeståndet. Särskilda utskottets yttrande innehöll förslag om införselbegränsningar och nya 

eller höjda tullar. 350 Beträffande penningmängden var utskottets klara ståndpunkt att den inte 

skulle minskas, åtminstone inte förrän den inhemska ekonomin kommit i ett bättre tillstånd.  

 

Genom att både Statsutskottet och Särskilda utskottets förslag publicerades ungefär samtidigt,  

neutraliserade de varandra. Den ekonomiska politiken, som riksdagen fastställde, följde i stora 

drag den linje, som företräddes av Särskilda utskottet. Riksens Ständers Bank blev centrum för 

kreditgivningen. Diskonterna fick fortleva, om än med begränsningar i sin verksamhet. 

Kreditgivningen skulle i första hand inriktas på jordbruket.  

 

                                                 

348 Skogman II:1(1846), s. 69. 

349 Andreen (1958), s. 273. 

350 Riksens höglofl. Ständers Särskildta Utskotts Betänkande angående den öfverklagade förlägenheten i allmänna 

rörelsen, och om medlen till dessa afhjelpande, jemte förslag till inskränkning af främmande varors införsel och 

förbrukning. Bih IV: 2 1815 17 juni 1815, s. 789 – 850.  
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Slutdokumentet avseende diskonterna från riksdagen den 8 augusti 1815, som formulerades av 

Bancoutskottet, medgav förlängning av oktrojerna för Göteborgs och Malmö diskont till och 

med 1820.351 Då skulle Göteborgsdiskonten fusioneras med kanaldiskonten. Beträffande 

Malmödiskonten var inte tidplanen fastlagd som för Göteborgsdiskonten. Tanken var att Malmö 

diskont tills vidare skulle svara för en viss konkurrens mellan diskonterna. Denna åsikt segrade 

och därmed fick diskonterna fortleva om än med andra och begränsande 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 stadgade att utöver det 

ursprungliga kreditivet på 100 000 Rdr med 3 procents ränta och ett nytt kreditiv 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; den skulle ”förblifva 

odisponerad”. Det tredje villkoret för förlängningen av oktrojen var att höja lägsta valör på 

upplåningsreverserna(treprocentarna) och assignationerna till 1 000 respektive 10 Rdr från 100 

respektive 5 Rdr. En sådan åtgärd skulle dels 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. 352 För det fjärde begränsades 

diskontens totala utlåning till det belopp den utgjorde vid utgången av 1814353. Avslutningsvis 

stadgades att de treprocentsreverser, med tre månaders löptid, som Malmö diskont använt som 

lånevaluta under en likviditetsmässigt pressande tid 1814 skulle dras in. Tidsperspektivet var satt 

på ett hovsamt: sätt: ”böra med nödig varsamhet så fort möjligt blifver, indragas”354 med planerat 

slutdatum vid 1816 års slut, vilket vittnar om att Bancoutskottet inte ville störa 

                                                 

351 Transumt af BancoUtskottets reglemente, 8 augusti 1815, Revisioner 1818 – 1820, RGK 2535, RAA. 

352 De skotska bankernas kamp för att få behålla sina ”one-pound notes”, i motsats till England, där lägsta tillåtna 

valör på privata sedlar var fem pund är ett exempel på en liknande debatt. Även under bankkrisen i Sverige 1879, var 

frågan om de enskilda banksedlarnas lägsta valör ett hett debattämne mellan regering och riksdag. 

353 1,842,433 Rdr, 26 Sk. och 8 Runstycken. Enligt Carl Mengel (1887) var utlåningen redan under denna nivå under 

sommaren 1815. 

354 Transumt af BancoUtskottets reglemente, 8 augusti 1815, Revisioner 1818 – 1820, RGK 2535, RAA. 
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penningmarknadens funktion. Andreen hävdar att ständerna inte vågade ta ansvar för beslut som 

kunde leda till att någon av diskonterna föll.355  

 

Särskilda utskottet med von Schwerin ansåg att man inte skulle dra ned sedelmängden: ” …förrän 

en mer liflig rörelse inom landet återställt den rubbade ordningen i Rikets hushållning, utan 

genast af Banken lemna diskonterna temporära bidrag till erforderligt belopp, att nyttjas endast 

till den inre rörelsens underlättande och till lån åt dem, som i nyttiga näringar deltogo.”356 Det 

fanns redan en plan från utskottet för att dra in diskonterna och ersätta dem med två nya banker: 

en Bancodiskont och en Riksgäldsdiskont. Den förstnämnda skulle ägna sig åt ”belåning af 

intecknade skuldebref”, den sistnämnda åt diskontering af andra hypotheker”357. En ny diskont, 

Bancodiskonten, som ersatte Riksdiskonten inrättades under 1816 på basis av ett reglemente från 

den 7 februari 1816.  

 

I november accelererade den ekonomiska krisen, framför allt för handeln.358 En förklaring till att 

det blir kris efter krig är att ekonomin måste ställa om från krigsekonomi, ofta med knapphet på 

                                                 

355 Andreen (1958), s. 270. Bertil Andersson har i sin undersökning konstaterat att förbudet mot användningen av 

tremånadersreverser inte följdes. Han skriver: ”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,”( 

Andersson (1985), s. 37). 

356 Skogman II:1 (1846), s. 66. 

357 Ibid., s. 67. 

358 I England, som var Sveriges största handelspartner under krigen var situationen allvarlig: ”But the calicos and 

woollens and the coffee and the sugar, bought dear or made of material bought dear, were spoiling in British mills 

and warehouses, while the people who should have spun and woven starved.” (Clapham (1944), s. 58) Banker gick 

omkull: “Country banks are going down right and left – 37 note issuers went bankrupt in 1816, besides those that 

suspended payment for a time.” (Clapham (1944), s. 59) Dessa problem sammanföll med en kraftig inskränkning i 

handeln, som tog sig uttryck i en kraftig nedgång i volymen av diskonterade växlar i Bank of England. Bergfalk pekar 

på en orsak: ”Tyskar, Holländare och Fransmän, m.fl. hade, under det långa afbrottet af förbindelsen med 

Storbritannien, sjelfva lärt tillverka åtskilliga fabrikat, som de förut hemtat från detta land, och behöfde ej mera taga 

dem derifrån.” (Bergfalk (1859), s. 17). 

Det är inte ovanligt att ekonomiska kriser inträffar efter krig. Det var fallet efter ”Den Ärorika Revolutionen” år 

1688 i England, det spanska tronföljdskriget med freden i Utrecht 1713, det sjuåriga kriget som slutade 1763, 

Napoleonkrigen 1815, Krimkriget som slutade 1856 och första världskriget. (se t. ex. Kindleberger (2000) bilagor). 

Krigen hade ofta i historien en speciell koppling till det finansiella systemet, nämligen att regeringarna finansierar sina 

krig genom lån från det finansiella systemet (Se t. ex. Jonung 2009, s. 75), men det var inte fallet med 

diskontbanksystemet. Diskonterna hade inte någon långfristig fordran på staten, inte ens under svensk-ryska kriget, 

då de emellertid under ett par år fick betala en ”krigsgärd” (Huvudböcker 1810 – 11 RAA).  
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och spekulation i varor, nya handelsmönster etc. till en fredsekonomi. Kulmen på krisen i 

England inträffade ungefär samtidigt som den stora krisen i Sverige i november 1815. 

Kontinentalkrigens upphörande medförde att både Göteborg och Malmö förlorade Englands 

transitohandel med kontinenten. Handeln, som tidigare delvis gått via nederlag i Göteborg och 

hamnar i Skåne till kontinenten gick nu direkt. Denna nya situation gav upphov till rykten om 

fallissemang för handelshus och även konkurser. Af Klinteberg skriver: ”Hwad handeln angår, 

har den i senare åren under krigstillståndet varit ganska liflig och utsigterna gynnande. Detta har 

föranledt i synnerhet i Malmö stad till handlandecorpsens ansenliga förökande från 40 à 50 nästan 

till ett fördubbladt antal.”359 brast det under hösten: ”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.”360 Krisen var allvarlig. Schinkel skriver: 

 

”Till en del under inflytelsen af den samtidigt pågående långsamma krisen i 

Storbritannien och den derigenom förorsakade inskränkningen i utländska krediten, 

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,…”361  

 

Eftersom diskonterna i Göteborg och Malmö uppfattades vara hårt engagerade i handeln, 

drabbades de av en uttagsanstormning, vilket omedelbart försatte dem i likviditetsproblem. 

Regeringen, företrädd av t.f. statssekreteraren för Handels- och finansexpeditionen, Hans Järta(se 

bild 5, s. 101) ställde dock kraftfullt och beslutsamt upp med stöd till de båda pressade 

diskonterna.  

                                                 

359 Wilhelm af Klintebergs landshövdingerapport den 30 december 1815, Weibull (1908 – 1909), s. 311, LLA. 

Uppgiften stämmer inte med de siffror som presenteras i Handelssocietetens protokoll. 

360 Ibid., s. 314, LLA. 

361 Schinkel (1868), ss. 75-6. Beloppen är mycket stora, men kan förklaras om de avser bruttoskulden, före avräkning 

mot tillgångarna i handelshusen. Dalman hävdar att beloppet var större. Han skriver: ”Dessa[den föregående 

riksdagens okloka finansiella åtgärder Förf:s anm.] 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.” (Dalman 

(1874), not 1, s. 33). 
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Regeringen, företrädd av t.f. statssekreteraren för Handels- och finansexpeditionen, Hans Järta(se 
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359 Wilhelm af Klintebergs landshövdingerapport den 30 december 1815, Weibull (1908 – 1909), s. 311, LLA. 

Uppgiften stämmer inte med de siffror som presenteras i Handelssocietetens protokoll. 

360 Ibid., s. 314, LLA. 

361 Schinkel (1868), ss. 75-6. Beloppen är mycket stora, men kan förklaras om de avser bruttoskulden, före avräkning 

mot tillgångarna i handelshusen. Dalman hävdar att beloppet var större. Han skriver: ”Dessa[den föregående 

riksdagens okloka finansiella åtgärder Förf:s anm.] 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.” (Dalman 

(1874), not 1, s. 33). 
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Bild 5: Hans Järta (1774 – 1847), Johan Gustaf Sandberg, odaterat, © Svenska porträttarkivet, 

Nationalmuseum 
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Den 17 november 1815 skrev Malmö diskonts ombud i Stockholm till direktionen i Malmö att 

han nödgades: ”vidtaga den obehagliga utvägen, at med begagnandet af […] stoppa 

utbetalningarna.”362 Detta var ingen exceptionell åtgärd.363 Men i grunden låg: ”det höga och 

allmänt yttrade misstroende, till alla Disconterne men i synnerhet till denna[Malmö diskont].”364 

Lördagen den 18 november 1815 accelererade krisen. Wilhelmsson skrev på kvällen till 

direktionen i Malmö att han hade uppskjutit inlösen av reverser och assignationer till på måndag. 

Beloppet var 324 850 Rdr. Samma dag uppvaktade han regeringen och fick löfte om understöd. 

Den 21 november 1815, dvs. följande tisdag, skrev Wilhelmsson 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. Beloppet motsvarade knappt en tredjedel av inlåningen vid 

årets slut.365 Av dessa hade Wilhelmsson 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 för att möta ytterligare inlösen av 

assignationer. I klara ordalag vidarebefordrade Wilhelmsson sedan regeringens önskemål till 

diskontdirektionen 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. Anstormningen mot diskonten fortsatte trots statens stöd och ännu fredagen den 24 

november 1815 meddelade Wilhelmsson att: ”Stormen med alla dess obehagliga följder fortfar 

ännu.”366 

 

Genom att Järta ingripit så snabbt och beslutsamt i krisen stödde han indirekt kanaldiskonten. 

Göta Kanalprojektet var viktigt för regeringen.367 Samtidigt med händelserna i Stockholm, 

                                                 

362 Wilhelmson, Brev från Stockholmskontoret, RGK 3195, RAA Ordet inom parentes har inte kunnat tydas, men 

det är av mindre betydelse hur inställningen av betalningar skedde. Det viktiga var att det skedde. 

363 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. Det fanns även metoder att fördröja 

inlösen i klingande mynt, nämligen att endast utge småmynt för uppvisade sedlar och därmed värna likviditeten i 

hopp om att paniken skall lägga sig. Denna metod, kombinerad med ett komplicerat tillståndsförfarande tillämpades 

så sent som 1810 i Sverige, när realisationen höll på att bryta ihop. 

364 Wilhelmson, Brev från Stockholmskontoret, RGK 3195, RAA. 

365 Källan är bokslutet i huvudboken från 1815. Beloppet innehåller de 700 000 Rdr som staten redan lånat till 

Malmö diskont. 

366 Wilhelmson, Brev från Stockholmskontoret, RGK 3195, RAA. 

367 Så här skriver Gustaf Fredrik Wirsén till Baltzar von Platen: ” Min käraste Bror.Den med Disconten förhanden 

varande crisis, gör det till en ytterligare angelägenhet att Bror kommer hit upp. För att ej aldeles sätta allmänna 
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beslutade diskontdirektionen lördagen den 25 november 1815 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 

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. Formuleringen i 

protokollet 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;”368. Sjövall, baserad på Halling, spekulerar i att styrelseprotokollet 

var antedaterat och att orsaken till att lånet bokfördes var att det väntades en inspektion. 

Landshövdingen Wilhelm af Klinteberg (se bild 6, s. 104) fick den 25 november 1815 regeringens 

uppdrag att undersöka diskontens tillstånd. Halling skriver: ”och att på utgången deraf skulle 

bero, huruvida konungen skulle finna omständigheterne böra påkalla, att verket särskildt 

understöddes för att kunna upprätthållas.”369 Det stora lånet bokfördes den 25 november men 

daterades den 23 november 1815. Af Klinteberg och Mengel hade i Toll en förtrogen, som tycks 

ha fått information t.o.m. före statsrådet. Toll skriver den 28 november: 

 

”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.”370  

 

Detta bekräftar att Klinteberg var klar med sin undersökning redan den 28 november och att Toll 

kände till Ståhles lån. Eftersom af Klintebergs rapport till Kungl. Maj:t var ett villkor för att bistå  

                                                                                                                                                         

crediten på spel, måste några åtgärder tagas som kunna ingifva förtroende, och då Regeringen nu ställer sig fram på 

ett ansvarigt sätt, för att uppehålla Malmö och Götheborgs Disconter, hvilkas fall ofelbart dragit med sig 

CanalDiscontens, så måste något å andra sidan också göras för att rättfärdiga detta steg och återgifva det fallna 

förtroendet.”( Brev n:o 183 från Gustaf Fredrik Wirsén till Baltzar von Platen den 20 november 1815, Ep P 6:2, von 

Platens brevsamling 2, brev från svenska och utländska brevskrivare, KB). 

368 Halling (1878 - 1880), s. 146. 

369 Ibid., s. 145. 

370 Brev från Johan Christopher Toll till Carl Mengel den 28 november 1815, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM 
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 Bild 6: Wilhelm af Klinteberg (1759 – 1829), Per Krafft d.y:s skola, möjligen P. Berggren efter Krafft, © 

Svenska porträttarkivet, Nationalmuseum  
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Malmö diskont med kapital, måste den också ha genomförts snabbt och i ett tidigt skede av 

krisen. Men den kom inte fram till regeringen före stödet. Hela beloppet, 700 000 Rdr, hade 

betalats ut den 1 december.  

 

Den 1 december 1815 hade Wilhelmsson meddelat 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.”371 Samma dag 

anlände Henrik Falkman, en av de tre diskontdirektörerna till Stockholm. Han medförde af 

Klintebergs första rapport om läget för diskonten.372  

 

4.5. KRISEN OCH RÄVSPELET BAKOM MALMÖ DISKONTS FALL 

Helanders ståndpunkt är: ”Det verkliga läget var alltså ännu ett för utomstående förborgat 

faktum.”373 Den tidpunkt han avsåg ligger efter novemberkrisen, men före direktiven i januari. 

Utan att hänvisa till någon källa hävdar Brisman att kunskapen om för stora lån i 

Malmödiskonten var utbredd på 1815 års riksdag.374 Men i regeringen tycktes de vara lugna. Så 

här skrev t.f. expeditionssekreteraren i Handels- och financeexpeditionen Hans Järta till 

utrikesministern 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 

                                                 

371 Wilhelmson, Brev från Stockholmskontoret, RGK 3195, RAA. 

372 Carl Magnus Nordlindh var sjuk under en stor del av den tid, då de dramatiska händelserna inträffade. Ludvig B. 

Falkman skriver (Falkman (1986), s. 420) att Nordlindh blev sjuk direkt efter riksdagen. Falkman skriver: ”… hans 

helsa blev vacklande.” Under en brand ”i början av januari”, dvs. när överläggningarna i Stockholm pågick som mest 

intensivt gjorde han en utryckning till en eldsvåda [Nordlindh var chef för brandförsvaret], vilket ledde till att han 

fick ”… svår feber och nästan olidliga plågor i högra handens lillfinger, [som] hindrade honom att föra pennan och 

att under bortåt åtta månaders tid sjelf verksamt förvalta sitt embete.” Läkarna kunde inte göra något åt saken, men 

en läkekunnig bondkvinna lyckades bota det onda med en egentillverkad salva. Men Nordlindh inträdde inte i arbetet 

utan Nordlindh tillbringade den följande tiden ”först i Ramlösa [hälsobrunn] samt sedan på Fjerrestadstorp [utanför 

Helsingborg] hos sin svärson grefve Rosen” Däremot var han tillbaka i Malmö i augusti, då kronprinsen besökte 

staden. 

373 Helander (1977), s. 446. 

374 Brisman (1924), s. 54. 
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373 Helander (1977), s. 446. 

374 Brisman (1924), s. 54. 
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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.”375  

 

Järta trodde däremot på konspirationer. Sjövall citerar statsrådsprotokollet: ” Lämnande t.f. 

statssekreteraren därhän, huruvida och för vilka avlägsne avsikter sådana rykten först blivit satte i 

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.”376 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.”377. Men Järta pekade också (enligt Helander) på de finansiella 

konsekvenserna av att lämna diskonterna åt sitt öde. I sitt försvar för att hjälpa diskonterna 

framhöll Järta inte bara de problem det skulle medföra för insättare och låntagare i diskonterna 

om de inte räddades utan också det faktum att diskonterna, via sina skuldsedlar och assignationer 

på diskonternas behållning i riksbanken, stod för en betydande del av den utelöpande stocken av 

betalningsmedel i Sverige. Om inte diskonterna räddades skulle deras reverser och assignationer 

kunna bli värdelösa. Det skulle få konsekvenser för framförallt den breda allmänheten, som 

använde diskonternas papper som betalningsmedel.378  

 

Beträffande konspirationsteorierna kunde de hänföras till de kvarvarande gustavianerna och att 

de skulle ha varit tillräckligt organiserade för att iscensätta en sådan manipulation. Kronprinsen 

var enligt Höjer inledningsvis mycket tveksam till en statlig intervention i, som han beskrev det, 

en så skakig grupp av enskilda inrättningar [diskonterna]. 379 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 

                                                 

375 Odaterat brev nr 291 från Hans Järta till Lars von Engeström, Engeströmska saml., Ep. E 10:17 (1815), KB. 

Brevet är odaterat, men eftersom det närmast föregående brevet (no 290) i samlingen är daterat den 22 november 

samma år, så antyder det att brevet är skrivet mellan nämnda datum och årsskiftet.  

376 Sjövall (1940), s. 18. Statsrådet sammanträdde den 10 januari 1816. 

377 Helander (1977), s. 445. 

378 Det kan också beskrivas som en massiv penningpolitisk åtstramning. Om en sådan åtgärd och dess negativa 

konsekvenser fanns ganska färska minnen. Under 1760-talet ledde en av staten beslutad indragning av pengar lett till 

deflation och en finansiell kris. Se t. ex. Heckscher (1949)(2), s. 772 ff.  

379 Höjer (1943), s. 409. 
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Engeström den 19 november 1815 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 fanns att 

tillgå. Och, som han konstaterade, fördelen var att den hjälpen skulle stanna i Sverige. 

Kronprinsen skriver: ”… 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.” 380. Men i detta brev, som skrevs i krisens inledning kan också finnas roten till Järtas 

konspirationsteori. Kronprinsen skriver: ”… ty det kan fruktas att de illvilliga som har 

diskrediterat de två [diskont- Förf:s anm.]kassorna som de är fråga om känner sig oförhindrade 

att diskreditera också Gotha[Göta Kanaldiskonten eller Göta kanalbolaget Förf:s anm.] och det är 

det vi bör förhindra” 381 Kanaldiskonten hade en speciell plats i politiken. Wirsén och kronprinsen 

hade samma syn på värdet av att stöda kanaldiskonten, men faran var dubbel. Strömbäck skriver:  

 

”Visst kunde dessa två aparta verksamheter [Kanalbolaget och –diskonten Förf:s 

anm.] befrukta varandra under gynnsamma betingelser, men risken var uppenbar 

att om kanalverket misslyckades, skulle diskonten drabbas och därmed Sveriges 

ekonomi komma i gungning. Än större var risken, enligt hans [Wirséns] mening, att 

ett diskontfallissemang så allvarligt skulle misskreditera kanalprojektet att dess hela 

existens äventyrades.”382  

 

Toll hade en annan misstanke i helt motsatt riktning. Han skriver: ”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 Förf:s 

anm.].”383 Innan den formella proceduren att säkerställa hjälpen till diskonterna i Göteborg och 

Malmö och vilka villkor som skulle ställas för understödet drogs i statsrådet hade vissa dokument 

avseende Malmö diskont presenterats:  

                                                 

380 Brev från kronprinsen till Lars von Engeström den 19 november 1815, ES, 32, KB. ”... 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.”.  

381 Brev från kronprinsen till Lars von Engeström den 19 november 1815, ES 32, KB: ” ... 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”. 

382 Strömbäck (1993), s. 48. 

383 Brev från Johan Christopher Toll till Carl Mengel 17 maj 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 
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“1mo F.d: 384Malmö 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”385 

 

Räntan på lånet sattes till fem procent, vilket var en ränta, som låg högre än på RSB:s kreditiv.  

Utöver af Klintebergs utredning om diskonterna som beordrades direkt när krisen bröt ut, 

tillsattes en hemlig utredning, som förutom af Klinteberg innehöll landshövdingen i Stockholm 

Daniel Edelcreutz och kammarrådet Lars Olof Fägersten. De skulle undersöka både Malmö och 

Göteborgs diskonter, men däremot nämns inget om kanaldiskonten.386  

 

I sammanträde den 10 januari 1816 fastställdes villkoren för regeringens understöd på 700 000 

Rdr: 

 

”Tillförordnade Stats Secreteraren [Hans 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 

                                                 

384 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 kvar på sina positioner även under den svåra krisen. 

385 Övriga räkenskaps- och utredningshandlingar 1813 – 1848, RGK 3591, RAA. Denna fullmakt är Nordlindhs och 

Björkmans för Falkman att agera i direktionens namn. 

386 Vad denna utredning resulterade i är inte känt. Falkman (1986) skriver på s. 463 att utredningarnas: ”... detaljer 

alldrig blefvo allmänt bekanta…”. 
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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.387 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”388  

 

Dessa sistnämnda tre personer, Frans Suell och godsägarna F. Stjernblad och PD Silfverskjöld 

var samtliga aktieägare. De båda senare blev utsedda till revisorer på den efterföljande 

bolagsstämman i juni 1816. Suell hade varit direktör i diskonten och revisor. 

 

Amorteringarna på statens lån var snabba enligt noteringar i Wirséns efterlämnade papper: 

 

”Af Malmö Discont gjorde afbetalningar på det Disconten af Statswerkets medel [1815] 

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”389 

 

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 

                                                 

387 Dessa föreskrifter innebar att direktörerna – solidariskt - i stället för aktieägarna – solidariskt – skulle ansvara för 

statens lån. 

388 Statsrådsprotokoll den 10 januari 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 

389 Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 
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att skulden blev slutligen likviderad den 2 juni 1817.390 Om direktörerna därmed blev likställda 

med andra aktieägare, panterna återgick eller borgen upphävdes framgår inte.391 Det fanns dock 

en annan långivare, Bankodiskonten”Riksens Ständers BankoDiskont”, som enligt 

upplåningsboken hade lånat ut 50 000 Rdr den 24 september, på tre månader och till sex 

procents ränta. 392 Det betyder att ”Riksbankskoncernen”, trots återbetalningen av de 700 000 

riksdalerna trots allt hade en inte obetydlig fordran på diskonten i kraschen.   

 

Vilka motiv till denna räddning 1815-16 kan man urskilja? Två för regeringen stödjande fakta och 

ett motiv framgår av ett brev, som Hans Järta skickade till Lars von Engeström:  

 

”Af de provisionella upgifter Baron af Klinteberg lämnat mig synes som Malmö 

Discont, utom sina fordringar af utestående lån, har en tämligen betydlig särskild 

besparingsfond, och at Werket således kan anses wara, äfwen utöfwer hwad man 

har kunnat förwänta, solid(e). 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.”393  

 

I brevet konstateras att Klinteberg kommit fram till att det för det första finns reserver i 

diskonten och att det för det andra till skillnad från i Stockholm och Göteborg inte finns en rad 

                                                 

390 En fullständig tablå över återbetalningarna finns som bilaga till Carl Magnus Nordlindhs försvarsskrift den 25 maj 

1818. 

391 Ett forum för att behandla denna fråga är i styrelsen för Malmö diskont, men i protokollen (RGK 3176, RAA) 

nämns inte någon reglering som en konsekvens av att lånet återbetalts. 

392 No, Uptagne lån År 1817 från den 1ste Maji, RGK 3240, RAA.  

393 Brev no 291 från Hans Järta till Lars von Engeström, Engeströmska samlingen Ep. E 10:17 (1815), KB. 

Brevet är odaterat, men eftersom det närmast föregående brevet (no 290) i samlingen är daterat den 22 november 

samma år, så antyder det att brevet är skrivet mellan nämnda datum och årsskiftet . 
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har kunnat förwänta, solid(e). 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.”393  

 

I brevet konstateras att Klinteberg kommit fram till att det för det första finns reserver i 

diskonten och att det för det andra till skillnad från i Stockholm och Göteborg inte finns en rad 

                                                 

390 En fullständig tablå över återbetalningarna finns som bilaga till Carl Magnus Nordlindhs försvarsskrift den 25 maj 

1818. 

391 Ett forum för att behandla denna fråga är i styrelsen för Malmö diskont, men i protokollen (RGK 3176, RAA) 

nämns inte någon reglering som en konsekvens av att lånet återbetalts. 

392 No, Uptagne lån År 1817 från den 1ste Maji, RGK 3240, RAA.  

393 Brev no 291 från Hans Järta till Lars von Engeström, Engeströmska samlingen Ep. E 10:17 (1815), KB. 

Brevet är odaterat, men eftersom det närmast föregående brevet (no 290) i samlingen är daterat den 22 november 

samma år, så antyder det att brevet är skrivet mellan nämnda datum och årsskiftet . 
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näringsidkare i Malmö som gått i konkurs efter Napoleonkrigen. Motivet till insatsen, som 

framgår av brevet, är också att det stärker Kungl. Maj:ts ställning i Skåne.  

 

Den 31 januari utfärdade kronprinsen och Järta direktiv till af Klinteberg: ” 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”394. 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. 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 av regeringens lån blev snabb eftersom insättarna återvände till 

Malmödiskonten. Utlåningsutvecklingen under diskontens sista år illustreras i nedanstående 

diagram 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

394 Instruktion från Kronprinsen/ Hans Järta till Wilhelm af Klinteberg den 31 januari 1816, Revisioner 1818, RGK 

2535, RAA.  
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394 Instruktion från Kronprinsen/ Hans Järta till Wilhelm af Klinteberg den 31 januari 1816, Revisioner 1818, RGK 
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Diagram 5: Utlåning och återbetalning månadsvis, 1813 – 1817, Tusen Rdr banco 

 

Källor: Huvudböcker för Malmö Diskont 1813 – 1817, RGK 3207 – 11, RAA. 

 

Diagrammet visar, förutom att nettoutlåningen är negativ 1813 – 1817 att lånevolymerna 

minskade. Hanteringen av krisen under hösten 1815 kom sålunda att ge effekter. Motsättningen 

mellan regering och riksdag uppenbarades. Den 1 mars 1816 skrev Toll 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[krisen hösten 1815 

Förf:s anm.], 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.”395  

 

                                                 

395 Brev från Johan Christopher Toll till Carl Mengel den 1 mars 1816, nr 268-9, Ericsberg, RAM. 
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Toll skrev också till Mengel i maj angående revisorerna: ”Baron Cederström som är Banquens 

ombud är en stor Criticus, och det envisaste man nogonsin set, så att den får Directionen besvär 

med.” 396  

 

Motsättningarna inom regeringen rådde i första hand mellan kronprinsen å ena sidan och Wirsén 

och Järta å den andra: ”Både Wirsén och Järta hade i Karl Johans ögon visat sig alltför 

självständiga, rakryggade och oböjliga för att passa till statssekreterare.”397 Någon gång ställdes 

konflikten på sin spets, t. ex. på den extra konselj som hölls den 1 februari 1816. 398 Kronprinsen 

framförde i statsrådet att han lämnats utan stöd, att han var oskyldig till landets bedrövliga 

ekonomiska tillstånd och han ville bara få det till protokollet ”för att rädda sin heder”. Järta reste 

sig då ”blek som ett lik och stapplande på målet av harm” Han var rasande. Han sade att han 

också hade en heder att försvara och gick sen in på en stark kritik av växelkurspolitiken, som han 

visste var kronprinsens hjärtefråga. Övriga statsråd stödde Järta och kronprinsen blev tvungen att 

acceptera att valutakursen skulle få utvecklas fritt, utan statliga interventioner. I stort hade denna 

politik varit verkningslös, vilket förklarar motståndet i regeringen.  

 

Regeringen försvagades av dessa motsättningar. I mars 1816 avgick Gustaf Fredrik Wirsén från 

sin position som statssekreterare för krigsärenden och utnämndes till president i Statskontoret. 

Efter Wirséns avgång avgick Hans Järta från sin post som tillförordnad statssekreterare i 

Handels- och finansexpeditionen. Järta, som hade stöttat diskonterna i deras värsta kris, var 

tillsammans med Wirsén en motvikt till dem, som ogillade diskonterna. De var inga vänner till 

eller förespråkare för diskonterna, men de insåg deras stora betydelse för stabiliteten i 

penningsystemet.399 Wirsén skrev till von Platen angående regeringens sammansättning:  

 

                                                 

396 Brev från Johan Christopher Toll till Carl Mengel den 17 maj 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 

Karaktäristika stämde med Cederströms eftermäle. I hans efterlämnade papper finns hans nekrolog från 1857. I 

denna står: ” ”Cederström var en stark, oböjlig, ihärdig, driftig, rådig, beslutsam och envis karakter, med en strängt 

utpräglad personlighet.” (Jakob Cederströms efterlämnade papper, LUB). 

397 Andreen (1958), s. 303. 

398 Denna händelse beskrivs på flera ställen i litteraturen, bland annat i Andreen(1958), s. 404 – 405. 

399 Bland Gustaf Fredrik Wirséns papper på Riksarkivet finns ett handskrivet osignerat och odaterat papper som 

innehåller bland annat detta: ”När opinionen emot dem [diskonterna] börjar verka, så faller på en gång crediten och 

hela den så uselt uppstaplade bygnaden. Från den olyckliga stund, då omsättningssystemet infördes i 

Diskontadministrationerna, har hela den nyttiga effekten af insättningar gådt förlorad..."( Riksarkivets 

ämnessamlingar, RAM). 
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”Jag frågar hvad slags hus bygger man på stolparna R[osenblad, Mathias, statsråd 

Förf:s anm.] B[ örtzell, Johan Abraham, statssekreterare för kammarärenden Förf:s 

anm.], Freden[stam, statssekreterare i handels och finansexpeditionen, ny på sin 

post Förf:s anm.] och Qvid[ing, B.C., statssekreterare för krigsärenden, också ny på 

sin post Förf:s anm.]. Dit lär det emedlertid reducera sig om några få veckor. Jag 

tvår mina händer, jag är oskyldig, jag har gjort hvad som står i (menisko) magt och 

förebrår mig ingenting. Ingenting kan hända hvarpå jag ej är bereddd, och då det 

gäller skall man lära känna sitt folk.”400 

 

Det var Wirsén och Järta, som i omsorg om penningväsendet, förhindrat diskonternas undergång 

i november 1815. Järta hade efter sin avgång inte längre någon politisk plattform, från vilken han 

kunde påverka politiken mot diskonterna. Wirsén däremot fortsatte att agera som president i 

Statskontoret. 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 var på väg att gå 

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

 

Våren 1816 var besvärlig när utlåningen begränsades. 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).”401 Han återkommer den 8 

mars 1816: ”Utan tvifvel komma monga i stor förlägenhet, och utsökningsmål lära blifva 

flerfaldige.”402 och än en gång den 16 april: ” Det är värkeligen oroande att lånesökande afvisas 

det sätter utan tvifvel monga i yttersta förlägenhet.”403 Om detta vittnade också majoren Carl 

Georg Stjernswärd på godset Engeltofta i nordvästra Skåne. Han skriver: ”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 penningar icke finnas, hvilka således komma at 

utgiöra slut Capitlet bland åtgärderna at mörda allmänna välfärden.”, och angående botemedlen: ” 

                                                 

400 Brev 193, 1 mars 1816, Gustaf Fredrik Wirsén till Baltzar von Platen, Brevsamling 2, brev från svenska och 

utländska brevskrivare, Ep. P. 6:2, KB. 

401 Brev från Johan Christopher Toll till Carl Mengel den 2 januari 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 

402 Brev från Johan Christopher Toll till Carl Mengel den 8 mars 1816, nr 270, Ericsberg, RAM. 

403 Brev från Johan Christopher Toll till Carl Mengel den 16 april 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 
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400 Brev 193, 1 mars 1816, Gustaf Fredrik Wirsén till Baltzar von Platen, Brevsamling 2, brev från svenska och 
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401 Brev från Johan Christopher Toll till Carl Mengel den 2 januari 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 

402 Brev från Johan Christopher Toll till Carl Mengel den 8 mars 1816, nr 270, Ericsberg, RAM. 

403 Brev från Johan Christopher Toll till Carl Mengel den 16 april 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 
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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.” 404  

 

På våren 1816 i april eller maj meddelade Ståhle, Kock och Malmros direktionen att de inte 

kunde klara sina affärer och tänkte ”cedera” (i detta sammanhang att göra konkurs) .405 Ståhle 

skriver, enligt Falkman:  

 

”Under loppet af för mig smärtsamma händelser, tillkännagaf jag för mer än 1 ½ år 

tillbaka [från den 24 november 1817, dvs. före den 24 maj 1816 Förf:s anm.] för 

Malmö diskontdirektion, att jag omöjligen kunde reda mig, utan funne mig tvungen 

till samtliga mina kreditorers förnöjande öfverlemna all min egendom; men detta 

steg blef mig alldeles förbjudet under föregifvande, att direktionen skulle hos 

konungen i underdånighet anmäla ställningen, under förhoppning om räddning och 

hjälp såväl för sjelfva diskontverket, som mig och många andra; men ställningen 

blef densamma med undantag, att min qvarlåtenskap ytterligare förtärdes.”406  

 

Det är också vad Sjövall berättar och drar slutsatsen att Nordlindh hindrade honom. Nordlindh 

befann sig då i Ramlösa eller hos sin svärson utanför Helsingborg. Vad diskontdirektörerna 

grundade sitt motstånd till att Ståhle skulle cedera är inte klart redovisat. Den mest näraliggande 

förklaringen är att diskonten visat goda resultat både beträffande neddragningen av lån och 

amortering av skulden till staten och trodde att krisen var över. Ståhle hade också blivit, med 

modernt språkbruk, ”too big to fail”. Om Ståhle gjorde konkurs skulle det stjälpa diskonten. 

Hans affärer var för stora och hans affärer för invecklade med andra. Diskonten hade passerat en 

”Point of no return.” Det hade effekter på Ståhles agerande. Nordlindh skriver: ”Nu förändrades 

förhållanderne, Ståhle blef ej mera den sökande och om hjelp bedjande, han föreskref 

                                                 

404 PM från Engeltofta, avskrift den 16 mars (maj enligt arkivförteckningen) Denna PM har ingen adressat. Det kan 

vara Johan Christopher Toll, men det finns inget konkret bevis för det. Den kallas: ”= 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.  

405 Berättelse till extra bolagsstämman den 8 januari 1818, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM och Falkman (1986), s. 

461.  

406 Falkman (1986), s. 461. 
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Directionen, för att ej af andra Borgenärer till Cession tvingas;”407 Schinkel skriver: ”Sedan denne 

[Ståhle] en gång kommit att för betydliga summor häfta i diskonten ansågo sig direktörerne för 

verkets bestånd nödtvungne att bispringa honom med hardt när oinskränkta summor…”408 Jacob 

de la Gardie beskrev det på bolagsstämman efter kraschen. Han anser att revisorerna brustit i 

kontrollen av diskonten och borde ha ingripit tidigare: ”innan de bittra frugter vi nu fått röna, 

hunnit mogna.”409  

 

Malmö diskont tvingades under våren 1816 allt djupare in i låneträsket. I berättelsen till den extra 

bolagsstämman 1818 anges att de tre stora låntagarnas kredit på marknaden våren 1816 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.”410 Nordlindh hävdade att detta 

redan skett före krisen i november 1815:  

 

”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 

                                                 

407 Carl Magnus Nordlindhs försvarsskrift (1818), s. 17. En spekulation är att Jonas Ståhle kan ha hoppats på en 

“cessio bonorum” (uppgivande av egendomen). Det finns inget underlag för en sådan spekulation i källorna, men 

om en sådan konkurs hade varit möjlig, hade det varit till fördel för Ståhle. Det handlingssätt som beskrivs, liknar 

detta förfarande. Maria Ågren skriver: ”Om gäldenären således kunde bevisa sig ha kommit i skuld på grund av saker 

som han själv ej rått över, kunde han genom att uppge all den egendom han för tillfället innehade bli fri från alla 

vidare krav från borgenärens sida.” (Ågren (1992) s. 56) Den affären, där han hade utförseltillstånd till Danmark, 

men förvägrades denna genom ingripande av generalguvernören Toll skulle kunna ha varit en händelse ”som han 

själv ej rått över”, likaså om han haft starka åtaganden från militären i samband med leveranser till svenska armén, 

som ej fullföljdes. Möjligheten till att bli fri från alla krav som skulle finansieras av framtida inkomst, upphävdes dock 

i den nya konkurslagen 1818 (Ågren (1992), s. 60).  

408 Schinkel (1868), s. 77. 

409 Bolagsstämmoprotokoll den 8 januari 1818, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 

410 Berättelse till extra bolagsstämman den 8 januari 1818, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 

116 

 

Directionen, för att ej af andra Borgenärer till Cession tvingas;”407 Schinkel skriver: ”Sedan denne 

[Ståhle] en gång kommit att för betydliga summor häfta i diskonten ansågo sig direktörerne för 

verkets bestånd nödtvungne att bispringa honom med hardt när oinskränkta summor…”408 Jacob 

de la Gardie beskrev det på bolagsstämman efter kraschen. Han anser att revisorerna brustit i 

kontrollen av diskonten och borde ha ingripit tidigare: ”innan de bittra frugter vi nu fått röna, 

hunnit mogna.”409  

 

Malmö diskont tvingades under våren 1816 allt djupare in i låneträsket. I berättelsen till den extra 

bolagsstämman 1818 anges att de tre stora låntagarnas kredit på marknaden våren 1816 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.”410 Nordlindh hävdade att detta 

redan skett före krisen i november 1815:  

 

”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 

                                                 

407 Carl Magnus Nordlindhs försvarsskrift (1818), s. 17. En spekulation är att Jonas Ståhle kan ha hoppats på en 

“cessio bonorum” (uppgivande av egendomen). Det finns inget underlag för en sådan spekulation i källorna, men 

om en sådan konkurs hade varit möjlig, hade det varit till fördel för Ståhle. Det handlingssätt som beskrivs, liknar 

detta förfarande. Maria Ågren skriver: ”Om gäldenären således kunde bevisa sig ha kommit i skuld på grund av saker 

som han själv ej rått över, kunde han genom att uppge all den egendom han för tillfället innehade bli fri från alla 

vidare krav från borgenärens sida.” (Ågren (1992) s. 56) Den affären, där han hade utförseltillstånd till Danmark, 

men förvägrades denna genom ingripande av generalguvernören Toll skulle kunna ha varit en händelse ”som han 

själv ej rått över”, likaså om han haft starka åtaganden från militären i samband med leveranser till svenska armén, 

som ej fullföljdes. Möjligheten till att bli fri från alla krav som skulle finansieras av framtida inkomst, upphävdes dock 

i den nya konkurslagen 1818 (Ågren (1992), s. 60).  

408 Schinkel (1868), s. 77. 

409 Bolagsstämmoprotokoll den 8 januari 1818, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 

410 Berättelse till extra bolagsstämman den 8 januari 1818, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 



117 

 

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.”411  

 

Borgenärsbytena hade, om staten kommit till diskontens hjälp 1816, blivit ett högt spel som 

lyckades. Falkman hävdade, och försvarade därmed sin far, att alla borgenärsbyten på Ståhles lån 

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. Men Nordlindh var 

på Ramlösa brunn. Slutsatsen är att det var Björkman som godkände borgenärsbytena. Falkman 

redovisar 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. Åtgärden 

ger ett överlagt intryck. Falkman skriver: ” För att förekomma detta [att en lång rad borgensmän 

skulle konkursa på dåliga affärer av de dåliga låntagarna Förf:s anm.] och emedan Ståhle, Kock 

samt Malmros ansåges omöjliga att rädda från undergång, vidtogs den ifrågavarande åtgärden.”412 

Diskonten försämrade kvaliteten på sin låneportfölj genom att medge borgensmannabytet, men 

samtidigt koncentrerades problemen på tre låntagare och”smittorisken” till övriga låntagare 

minskade. Genom att ”isolera” de tre största låntagarna skulle diskontens övriga verksamhet 

kunna skyddas. Det skulle i så fall kunna kallas en “antecipativ krishantering”, dvs. att genom 

borgenärskonsolidering minska smittorisken i en kris och grundats på: ”Det var dessa förluster, 

[på Ståhle, Kock och Malmros Förf:s anm.] som avgjorde diskontens öde. För övrigt synes dess 

utlåning vara ganska sund.”413 Om Falkmans antagande om motiven stämmer, var det ett högt 

spel, som misslyckades.  

 

Direktörerna hade redan bestämt att redovisa sitt prekära läge för regeringen. Den resa, som 

Nordlindh avsåg att göra i detta ärende ägde dock inte rum förrän nästan ett år efter Ståhles 

propå om egen cession och då med motsatt resultat. 

 

Revisionen för Malmö diskont inför bolagsstämman 1816 utfördes av de på föregående 

bolagsstämma utsedda revisorerna. Statsrevisorn Jakob Cederström var RSB:s representant och 

aktieägarnas revisorer var godsägarna Otto Thott och F. Stjernblad samt majoren Adolph Coyet. 

På stämman den 14 juni 1816 deltog 33 aktieägare, representerande 987 aktier, dvs. ungefär halva 

                                                 

411 Carl Magnus Nordlindhs försvarsskrift (1818), ss. 15 ff. Falkman har i en not en redogörelse angående de stora 

bytena av borgensmän under våren. (Falkman (1986) not 97, s. 497). 

412 Falkman (1986) not 97, s. 497. 

413 Brisman (1924), s. 56. 
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antalet utestående aktier. Direktionen representerades av Björkman och Falkman. Nordlindh var 

anmäld sjuk. Revisorerna deltog också.  

 

Landshövdingen Wilhelm af Klinteberg, som representant för aktieägarna, men också i egenskap 

av konugens befallningshavare, 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.”414 

 

Cederström skrev dock ett memorial till Bancofullmäktige, där han förklarade att Malmö diskonts 

direktion: ”ej förtjänade minsta förtroende i fråga om föreskrifters efterlevande.”415 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 

Cederström 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. Att oegentligheter inte upptäcktes vid revisionen 1816 av 1815 års 

verksamhet var 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;”416  

 

De stora lånen stred mot diskontens reglemente och riksbankens revisor anmälde detta till 

bankofullmäktige, för vidare befordran till bankoutskottet. Bankoutskottet var ett permanent 

utskott i riksdagen, som övervakade Bankens och Riksgäldens verksamhet. Deras agerande i 

förhållande till diskonternas verksamhet, t. ex. i samband med riksdagen 1815, visar att de också 

hade ambitioner att påverka det finansiella systemet i vidare bemärkelse. Det fanns en ”gråzon” 

beträffande ansvaret för diskonterna. 

                                                 

414 Bolagsstämmoprotokoll den 14 juni 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM.. 

415 Sjövall (1940), s. 28. Sjövalls källhänvisningar är knapphändiga och det framgår inte när brevet skickades. 

Eftersom Cederström föreslog åtgärder, som skulle beslutas på bolagsstämman, bör det ha skickats före densamma. 

416 Carl Magnus Nordlindhs försvarsskrift (1818), s. 12. 
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414 Bolagsstämmoprotokoll den 14 juni 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM.. 

415 Sjövall (1940), s. 28. Sjövalls källhänvisningar är knapphändiga och det framgår inte när brevet skickades. 

Eftersom Cederström föreslog åtgärder, som skulle beslutas på bolagsstämman, bör det ha skickats före densamma. 

416 Carl Magnus Nordlindhs försvarsskrift (1818), s. 12. 
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Diskontdirektionen hade en annan uppfattning om diskontens ställning än Bankens revisor enligt 

protokollet från den 7 november 1815 och i den senare brevväxlingen mellan diskonten och 

Bankofullmäktige (se nedan) vidhåller diskontdirektören Björkman denna uppfattning. Rapporten 

från Cederström remitterades vidare till regeringen och så småningom till justitiekanslern. 417 

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”418 

 

Det var trots diskontens bekymmer rätt lugnt under resten av sommaren och hösten, men 

myndigheternas avsikter finns uttryckta 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.”419 Den 16 oktober 1816 biföll Kungl. Maj:t Bankofullmäktiges begäran om att få 

kopior eller ta del av de månatliga rapporterna från Malmö diskont. Fram till dess hade 

ständernas insyn begränsats till ombudets rapporter till styrelsen för RSB.420 

 

                                                 

417 Brisman (1924), s. 54. 

418 Brev 3 juli 1816, Kungl. Maj:t till Justitiekanslern, Handels och Finansexpeditionen, , Helanders excerpter, MSA. 

419 Statskontoret till Kungl. Maj:t, Helanders excerpter, MSA. Bancodisconten hade då ersatt Riksdiskonten. 

420 Som tidigare nämnts ansåg Sven Brisman att det darriga läget för Malmö diskont var känt på 1815 års riksdag, och 

andra att det redan var känt före riksdagen. Rolf Adamson t. ex. framhåller, när han i punktform beskriver läget fram 

till 1815: ”Weak points of the private banks were discovered by insiders.” (Adamson (1996), s. 13). Olle Helander 

hävdar å sin sida att under sena 1815 var läget okänt. I och med det stora lånet i november 1815, vidgades dock 

kretsen av dem, som kände till Ståhles stora affärer. Direktionen, Notarius Publicus, låntagarna och Carl Mengel 

kände nu till förhållandet. Frågan är om landshövdingen Wilhelm af Klinteberg kände till det redan 1815. Intrycket är 

att han trots sina täta kontakter med diskonten var sen att få reda på sanningen. Om det vittnar hans uppträdande på 

bolagsstämman 1816. Johan Christopher Toll och Jakob Cederström kände dock under 1816 till att diskonterna var 

illa ute. Baltzar von Platen, huvudman för den konkurrenten Göta Kanaldiskonten, blev informerad av statsrådet 

Mathias Rosenblad: ”Du [von Platen] kan vara öfvertygad, at hela StatsRådet anser Götha Canal såsom en ögonsten, 

(och) är högst sorgfällig bevara Din Discont credit.” ”… hvarföre och i förtroende sagt Malmö discont icke är utan 

bekymmer…” (Brev nr 11 den 10 december 1816 från Mathias Rosenblad till Baltzar von Platen, von Platens 

brevsamling 2, brev från svenska och utländska brevskrivare, Ep. P. 6:2, KB). Borgenärsbytet under våren 1816 är ett 

tecken på att vissa personer i Malmö kände till läget. Hade en uttagsanstormning ägt rum under 1816, hade det varit 

en indikation på att det var känt för insättarna i Stockholm, men någon anstormning ägde inte rum. 
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Bancofullmäktige visste redan i inledningen av 1816 att Malmö diskont hade problem, fast den 

exakta karaktären av problemen var ännu inte känd. Kunskapen rörde sig huvudsakligen om att 

diskonten hade överträtt sina befogenheter att öka utlåningen. Det visar protokollet från den 7 

mars 1816.421 Uppgifter från både Göteborgsdiskonten och Malmödiskonten var inlämnade kort 

före sammanträdet. Utlåningen visade sig ha ökat i båda, vilket var ett avsteg från de löften 

diskonterna hade lämnat Riksens Ständer. Men denna utlåningsökning förklarades av 

direktionerna i Göteborg och Malmö ”… hafva härrört af omständigheter dem det ej stått i 

Directionens magt att förekomma…” och utlåningen hade även dragits ned under inledningen av 

1816, vilket tydde på att diskonterna ”… ej lämnat ofvanberörde föreskrift utan alt afseende.” 

Bancofullmäktige lämnade en erinran och ålade diskonterna att ”genast” få ner utlåningen och 

rapportera tillbaks till fullmäktige. 

 

Men Ståhles affärer skulle uppdagas; eftersom Cederström hade agerat på RSB:s uppdrag och 

därför indirekt på Bankofullmäktiges, höll han dem informerade. Ärendet med Cederströms 

decharge till diskontledningen på bolagsstämman kom upp på sammanträdet i bankofullmäktige 

den 1 augusti.422  Ordföranden Sandels423 meddelade enligt protokollet att han godtog de skäl, 

som Cederström hade för att lämna decharge, men att det var fullmäktiges uppgift att lägga band 

på Malmö diskonts förvaltning. Speciellt vände sig Sandels mot den utlåning, som gjorts till 

Ståhle enligt protokollet den 7 november 1815. Beloppet angavs till Rdr 200 000, vilket i 

verkligheten var högre. Sandels vände sig mot att lånet inte omedelbart bokförts och att inte 

erforderlig säkerhet ställts vid lånets medgivande. Han resonerade också om Directionens skäl, att 

skadan skulle vara större om lånet offentliggjordes än annars. Han fann det förvånansvärt att 

detta lån bokfördes, just när Henrik Falkman var eller var på väg till Stockholm för att förhandla 

om understöd i anstormningen mot Malmö diskont och att beslutet om Ståhles lån fattades utan 

att direktionen visste om de skulle få understöd.424 Rapporten från Cederström visar inte hur 

                                                 

421 Secrete Banco-Protocoller För Åren 1816 & 1817, s. 127, 7 mars 1816, RB 113. RAA. 

422 Secrete Banco-Protocoller För Åren 1816 & 1817, s. 549, 1 augusti 1816, RB 113. RAA. 

423 Fältmarskalken Johan August Sandels (1764 – 1831). Enligt SBL, Band 31, s. 351 tycks S. inledningsvis efter 

statskuppen 1809 ha lutat åt det gustavianska hållet, men senare ha blivit Karl Johan alltmer lojal. Om hans insatser 

på det ekonomiska området under 1810-talet nämner SBL inget. 

424 Detta resonemang kan diskuteras. När beslutet om Jonas Ståhles lån togs, den 7 november, hade inte krisen brutit 

ut. Om Sjövalls, baserat på Halling, spekulation stämmer, att protokollet är antedaterat kan det däremot stämma. 

Wilhelmson skrev den 21 november till diskonten att Henrik Falkman skulle komma till Stockholm. Den 25 kom en 

kurir (Halling s. 146) med budskapet om att landshövdingen af Klinteberg skulle vidtaga en inspektion. Före hans 

inspektion, enligt Halling, hade Ståhles lån bokförts. 
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lånet gavs. Gavs det kontant, så vore det till förfång för andra säkra låntagare [se § 10 i 

reglementet Förf:s anm.], likaså vore det fel om det vore assignationer utan täckning i 

Wexelbanken. Sandels slutsats är: ”Men förhållandet må härmed vara hvilket som häldst, så 

återstår alltid det oförsvarliga i sjelfva saken, att egenmägtigt handla emot klara och bestämda 

föreskrifter; hvilket ock fullkomligen rättvisar Herr Baron Cederströms omdöme, att Directionen 

ej förtjenar förtroende i anseende till dessa föreskrifters framgena efterlefnad.” Han föreslog 

därför att ett ombud för Banken skulle tillsättas med nödiga fullmakter. Chocken var över huvud 

taget stor i bankofullmäktige. I protokollet står det:  

 

”Det var, för Herrar Fullmägtige oväntadt, att kort efter sednaste Riksdags förlopp, 

finna genom utgifvande af ett så stort Lån åt en enda Person, en åtgärd förnyad, 

hvilken då, såsom stridande mot Reglementets tydiga föreskrift blef af Riksens 

Ständers Banco Utskott anmärkt; hvaröfver Directionens förklaring i anledning 

däraf vid förra Revisionen infordrades, och till hvars behöriga rättelse en oafbruten 

omsorg för de utestående Lånens återbringande inom den gräns Reglementet 

föreskrifver, bordt med mera skjäl af Directionen förväntas…”425  

 

varpå information krävdes om för det första om och hur mycket Ståhle var skyldig Malmö 

diskont, för det andra vilka säkerheter som lämnats samt uppgifter om hans nuvarande ställning 

och vederhäftighet, för det tredje hur långt lånet var och om det amorterats och när det kunde 

förväntas vara återbetalt och slutligen om lånet givits i kontanter, treprocentare eller 

assignationer. 

 

Efter en brevväxling svarade slutligen Malmö diskont på frågan den 7 november. Det var 

Björkman som svarade.426 I protokollet står det:  

 

”att Handlanden Jonas Ståhle hos DiscontVerket häftade för 56,750 Rdr Lån, då 

det större Biträdet honom lämnades[ 7 november 1815]; att detta Lånebiträde 

utgjorde 282,350 Rdr, och erhölls till hälften på 2. och till hälften på 3. Månader; att 

derå tid efter annan blifvit afbetaldt 100,850 Rdr, hvadan återstoden vid sista 

omsättningen den 28 Maji utgjorde 181,500 Rdr; för hvilken summa dels varor och 

                                                 

425 Secrete Banco-Protocoller För Åren 1816 & 1817, s. 549, 1 augusti 1816, RB 113. RAA. 

426 Secrete Banco-Protocoller För Åren 1816 & 1817, s. 775, 7 november 1816, RB 113. RAA. 
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425 Secrete Banco-Protocoller För Åren 1816 & 1817, s. 549, 1 augusti 1816, RB 113. RAA. 

426 Secrete Banco-Protocoller För Åren 1816 & 1817, s. 775, 7 november 1816, RB 113. RAA. 
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dels actier, enligt bifogad förtekning, beräknade till ett sammantaget värde af 

184,940 Rdr utgjorde DiscontWerkets säkerhet.”  

 

När fullmäktige granskade säkerheterna, konstaterade de att de dels till en del försämrats, dels 

funnits utanför Sverige och ”… funno Herrar Fulmägtige sig ytterligare styrkte uti deras förut 

hyste öfvertygelse, om obehörigheten af den åtgärd Directionen i berörde hänseende sig tillåtit” 

och bankofullmäktige blev än mer styrkt i att idén med ett Bankens ombud i direktionen var 

berättigad. Toll var välinformerad och skriver till Mengel: 

 

” Förbindeligen takas för de interessanta underrättelser som i högt ärade af d 4de 

blifvit meddelte. Stellningen ser betänkelig ut och det förekommer mer än sällsamt 

att med de stora fonder som kunnat disponeras, man hvarken gjort afbetalningar på 

Statsvärkets fordran, utan låter den gravera med räntor, ej eller nedsätter 

lånesökander, hvarigenom mera pgr [penningar Förf:s anm.] komma i omlopp; jag 

är aldeles af samma tankar som Herr Kammereraren ytrat i dessa ämnen; och 

nästan kan man vänta sig att när de fådt Tableau öfver dem som äro Skyldige, så 

fordras sedan upgift på Hypotequer och Löftesmän; (få si) om inte äfven hända kan 

att man sedan begjär af Landshöfdingen nogon underrättelse om de sednares 

vederhäftighet.”427 

 

Wirséns uppfattning om diskonterna kom till uttryck i en promemoria från september 1816428. 

Wirsén var pragmatiker. Han ogillade diskonterna, men ansåg ändå att faktum är faktum och när 

de nu finns, måste man hjälpa dem. Brevet skrevs i samband med att kronprinsen plötsligt vill ta 

ut ett stort belopp från kanaldiskonten. Wirsén skriver: ”Jag har aldrig ansett de vidt utsträckte 

discontoperationerna nyttige; men nu är ej fråga om en sak som redan(existerar), utan att man ej 

må göra det onda dubbelt värre.” Wirséns promemoria  innehöll två andra uttalanden. Det första 

var:  

 

”Denna catastrophe [om kronprinsen tar ut sina pengar från kanaldiskonten och 

allmänheten följer efter Förf:s anm.] var nära att inträffa i förliden November 

                                                 

427 Brev från Johan Christopher Toll till Carl Mengel den 8 oktober, s. 273- 4, Ericsbergssamlingen, Volym 220, Brev 

243 – 280, RAM. 

428 PM 376 från Gustaf Fredrik Wirsén till Lars von Engeström den 18 september 1816, Ep. E 10:18, Engeströmska 

samlingen, KB. 
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” Förbindeligen takas för de interessanta underrättelser som i högt ärade af d 4de 

blifvit meddelte. Stellningen ser betänkelig ut och det förekommer mer än sällsamt 

att med de stora fonder som kunnat disponeras, man hvarken gjort afbetalningar på 

Statsvärkets fordran, utan låter den gravera med räntor, ej eller nedsätter 

lånesökander, hvarigenom mera pgr [penningar Förf:s anm.] komma i omlopp; jag 

är aldeles af samma tankar som Herr Kammereraren ytrat i dessa ämnen; och 

nästan kan man vänta sig att när de fådt Tableau öfver dem som äro Skyldige, så 

fordras sedan upgift på Hypotequer och Löftesmän; (få si) om inte äfven hända kan 

att man sedan begjär af Landshöfdingen nogon underrättelse om de sednares 

vederhäftighet.”427 

 

Wirséns uppfattning om diskonterna kom till uttryck i en promemoria från september 1816428. 

Wirsén var pragmatiker. Han ogillade diskonterna, men ansåg ändå att faktum är faktum och när 

de nu finns, måste man hjälpa dem. Brevet skrevs i samband med att kronprinsen plötsligt vill ta 

ut ett stort belopp från kanaldiskonten. Wirsén skriver: ”Jag har aldrig ansett de vidt utsträckte 

discontoperationerna nyttige; men nu är ej fråga om en sak som redan(existerar), utan att man ej 

må göra det onda dubbelt värre.” Wirséns promemoria  innehöll två andra uttalanden. Det första 

var:  

 

”Denna catastrophe [om kronprinsen tar ut sina pengar från kanaldiskonten och 

allmänheten följer efter Förf:s anm.] var nära att inträffa i förliden November 

                                                 

427 Brev från Johan Christopher Toll till Carl Mengel den 8 oktober, s. 273- 4, Ericsbergssamlingen, Volym 220, Brev 

243 – 280, RAM. 

428 PM 376 från Gustaf Fredrik Wirsén till Lars von Engeström den 18 september 1816, Ep. E 10:18, Engeströmska 

samlingen, KB. 
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månad; utan att Regeringen mellankommit hade den ej kunnat eviteras, och då 

rörde det likväl inte Götha Canals credit[i detta sammanhang – förtroende Förf:s 

anm.], utan de små disconterna i Malmö och Götheborg. Faller Götha Canals 

credit, äro de andres med det samma genast slut.”  

 

Wirsén beskrev ett förlopp där kanaldiskonten var den som skulle falla först och dra med sig de 

båda övriga diskonterna. Det andra uttalandet rörde ansvaret för en eventuell krishantering: 

”Men, då bekymren vid en inträffande crisis af denna art[uttagsanstormning Förf:s anm.] falla 

tungt på Regeringen och huvudsakligen på den allena; synes försigtigheten bjuda att, antingen 

aldeles undanröja faran, om det är möjligt, eller ock eloignera termen derföre [förlänga löptiden 

Förf:s anm.] så länge man kan.” Ansvaret låg på regeringen och inte på ständerna. 

 

Den 15 december 1816 skrev Nordlindh ett vädjande och öppet brev till Wirsén, som då var 

President i Statskontoret:  

”Högwälborne Herr Baron, Statssecreterare och Kommendör af Kongl. 

Nordstjerneorden”429 

 

”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 fällande; 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 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 

                                                 

429Brevet är inte adresserat med namn. Det reser en fråga om brevet var ställt till Gustaf Fredrik Wirsén med tanke 

på tonen i brevet och att Carl Magnus Nordlindh skulle ha skrivit ett ”tiggarbrev” direkt till en av rikets högsta 

herrar. För att öka säkerheten i påståendet att brevet är skrivet till Wirsén har de tre titlar kontrollerats (som 

Nordlindh använder sig av) om de passar på Wirsén. Wirsén blev adlad 1812 och friherre 1815. ”Baron” är en 

muntlig tilltalsform till friherrar enligt Nordisk Familjebok , Uggleupplagan (1904) Wirsén var vid tiden, då brevet 

skrevs, inte statssekreterare utan president för Statskontoret, men hade varit både statssekreterare och chef för både 

handels- och finansexpeditionen (1811 – 12) och krigsexpeditionen (1812 – 15) Wirsén blev statsråd 1824. (Gunnar 

Heckscher (1933), s. 480 ff). Wirsén blev Kommendör av Nordstjärneorden 1812 (och Serafimerriddare 1823) 

(Nordenvall (1998), s. 230).  
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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 ock 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;” 430 

 

Tydligen hade begäran om hjälp effekt. Så här skrev Nordlindh efter årsskiftet: 

 

”Högwälborne Herr Baron, Statssecreterare och Kommendör af Kongl. 

Nordstjerneorden 

Med wördnadsfull tacksamhet får jag erkänna emottagandet af högst wärda 

skrifvelsen och tillåtelsen deri blifvit lemnad, den jag skall hafwa äran begagna så 

snart min hälsa och med den min hand blir bättre än den nu är, under en 

fortfarande ostadig och swår wäderlek som grymt plågar mig, emedlertid har jag 

tillsagt om den fordrade förklaringen öfver Cassabehollningen så att ett fullständigt 

utredande kan lemnas wid nästa förslags afgifwande; på förhand bör jag likwäl 

nämna att en Contant Cassatillgång alltid måste här finnas, för att utlösa werkets 

förbindelser hwilka till Ränterierna i provincen inkomma, äfwensom sådane ofta 

öfverkomma från nabolandet och måste med penningar infrias.”431  

 

Inlösen av Malmö diskonts papper från ”nabolandet”, Danmark, förekom enligt brevet. I 

avsnittet om kronprinsens relation till Danmark, framgår hans stora misstänksamhet och antipati 

mot danskarna, men ingenstans kopplas denna inställning direkt till Malmö diskont. Här framgår 

att danskarna innehade diskontens sedlar. Hur diskontens papper har kommit dit är inte klarlagt, 

men den mest näraliggande tanken är att svenska smugglare betalade danskarna med 

                                                 

430 Brev från Carl Magnus Nordlindh till Gustaf Fredrik Wirsén den 15 december 1816, E 6053, Wirsénska 

samlingen, RAM. Brevet är inte adresserat med namn. Se kommentar i föregående not. 

431 Brev från Carl Magnus Nordlindh till Gustaf Fredrik Wirsén den 2 januari 1817, E 6053, Wirsénska samlingen, 

RAM. 
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diskontsedlar. Även kanaldiskonten hade likviditetsproblem. Den 30 december 1816 skriver Carl 

David Skogman, som var direktör på kanaldiskontens Stockholmskontor432, till Wirsén:  

 

”[Skulden i Wexelbanken har Förf:s anm.] idag stigit till nära 1,400,000: Riksdaler 

och då med årets slut 100 000 afgå på creditivet, så återstå endast 100 000 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.”433  

                                                 

432 Göta kanaldiskonten var, som nämns i texten speciell på det sättet att den var förbunden med kanalprojektet, som 

var stort, politiskt känsligt och förenat med ständiga kostnadsfördyringar. Orsaken till att Carl David Skogman satt 

på denna post var att ”… hålla regeringen underrättad om företagets ställning.” (Körberg (2009, s. 107). 

433 Brev från Carl David Skogman till Gustaf Fredrik Wirsén den 30 december 1816, E 6059, Wirsénska samlingen, 

RAM. Skogmans brev reser frågan om det gick att överassignera, dvs. att utfärda assignationer på större belopp än 

det, som för tillfället fanns innestående på diskonternas konto i Wexelbanken. Reglementet föreskriver i § 7 att 

assignationer skall kunna utfärdas till ett belopp som motsvarar aktiekapitalet och kreditivet i RSB. Denna paragraf 

talar inte alls om behållningen på kontot i Wexelbanken, som en måttstock på hur mycket diskonten fick assignera. 

Sven Brisman (Brisman (1924), s. 24 ff.)  antyder att diskonterna kunde överassignera, vilket han tolkar som att 

utfärda assignationer på ett högre belopp än det aktuella tillgodohavandet på riksbankskontot. Gällande regler 

förbjöd assignering på ett högre belopp än saldot på kontot i RSB. Överträdelser var belagda med sanktioner. Carl 

Adolph Agardh beskriver reglerna och deras ursprung utförligt. Redan i 1668 års bankoordning, skriver Agardh, att: 

”Om någon assignerade mera, än han i Banken hade avance, skulle, enligt lagen af år 1668, hans afskrifningssedel 

den gången kasseras, och han i straff erlägga 3 procent ‟af allt det öfriga, han assignerat hafver.‟ ” (Agardh (1853), s. 

100) Via nya regler 1730, som var ännu strängare än i 1668 års lag, kungjordes den 19 augusti 1789 de regler, som 

inte finns underlag för att tro annat än att de fortfarande gällde i början på 1800-talet.  Agardh anger att nästa 

regelverk trädde i kraft 1851 och gjorde det opraktiskt att över huvud taget assignera på sina behållningar i 

riksbanken. Reglerna från 1789 stadgade enligt Agardh: ”… att privat persons assignation icke finge utgifvas till 

mindre summa än 10 Rdr specie, samt att, då någons invisningar, för felande behållning, blifvit 3:e gånger  kasserade, 

komme i allmänna tidningarne att kungöras, det samme assignantinvisningar icke vidare blefve i Banken emottagne.” 

(Agardh (1853, s.100) Han påpekar i den följande texten att reglerna gällde även i det nästa bankoreglementet 1831 

och då i ännu strängare form.Det fanns goda skäl till att överassignera: ”Dylika assignationer började med tiden gå ur 

hand i hand, innan de inlöstes. Utställaren fick en räntefri kredit under cirkulationstiden. Denna räntefria kredit 

kunde utvidgas genom överassignering. Utställaren var självfallet ansvarig för att medel till inlösning av hans 

assignationer alltid funnos på kontot. Men man tillät sig snart att vid assigneringen räkna med den frist 

cirkulationstiden gav, att som det hette ‟ assignera på tid‟. Då förbindelserna voro avista, var emellertid risken för 

forcerade uttag stor i svåra konjunkturer.” (Boëthius (1968), s. 164).Det kan tänkas att Skogman hade en högre moral 

än befattningshavare i de båda andra diskonterna. Han skriver i sin Riksbankshistoria, visserligen i efterhand och 

med facit i hand om en av orsakerna till kraschen. Utlåningen var för stor: ”… gynnad af missbruket att kunna 
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Nordlindhs tackbrev den 2 januari 1817 antyder att Wirsén svarat positivt, men ställt som villkor 

att göra en utredning om kassabehållningen i Malmö diskont. Nordlindh skriver: ”emedlertid har 

jag tillsagt om den fordrade förklaringen öfver Cassabehollningen, så att ett fullständigt utredande 

kan lemnas wid nästa förslags afgifwande;”434 Ett problem i kollapsen var att en mycket stor del 

av kassan visade sig bestå av värdelösa invisningar, framför allt utställda av Ståhle, Malmros och 

Kock. Diskontens kassaställning var ändå känd, om än av 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.”435 När kassan i 

mars 1817 uppgick till ca 660 000 Rdr, uppmanades inte heller Stockholmskontoret av Banken 

(eller Bankofullmäktige) att sätta in behållningen på diskontens konto i RSB, för att kunna öka 

assigneringsmöjligheten. 436 

 

Wirsén hade onda aningar från erfarenheterna under 1816. Bakgrunden var att under hösten 1816 

ville kronprinsen plötsligt och på en gång ta ut en stor del av sina insättningar i kanaldiskonten. 

                                                                                                                                                         

utfärda assignationer på Banken utöfver verklig der egande behållning…” (Skogman I (1845), s. 121)   Det är inte 
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Wirsén lyckades medla och uttagen blev stora, men genomfördes under en utdragen period. 

Under tiden minskade insättningarna i diskonten och deras likviditet blev hårt ansträngd. 437  Det 

är i denna situation Wirsén skrev till Baltzar von Platen den 2 januari 1817:  

 

”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 fallet att inte kunna för dagen 

honorera sina förbindelser, och då är Banquen den förnämsta Creditorn, Staten 

dernäst och sen vidare samtelige de öfrige” 438  

 

I detta brev anser Wirsén att Banken skall ha det största ansvaret i en eventuell krissituation. Det 

är en omsvängning från hans uppfattning under den föregående hösten (jfr brevet 18 september 

1816 Wirsén till von Engeström) då han ansåg att regeringen hade ansvaret. 

 

Att kanalprojektet oroade regeringen kom till uttryck i statsrådet den 7 januari 1817.439 Wirsén 

varnar för Göta Kanalverkets ställning. Det beslutas att kanaldiskonten skall få likviditet, men att 

von Platen skall lämna in en redogörelse för den ekonomiska ställningen i kanalverket och att 

likviditeten ”… ingalunda må till utlåning få användas.” Wirsén framförde att diskonten inte 

skulle kunna honorera sina förbindelser och ville ha en utredning om kassan. Kanalbygget 

diskuterades utförligt den 12 februari, då von Platens utredning förelåg. Arbetet gick bra, men  

 

”å andra sidan, företedde Discontens närwarande belägenhet bekymrande och 

vådeliga utsigter, icke så mycket igenom beloppet af Canal-Discontens skulder i 

förhållande till dess fordringar, i det hela, som i synnerhet genom dessa skulders 

och fordringars olika natur i följd hwaraf en stor del af de förra borde på dagen 

kunna honoreras, då nästan alla de sednare icke förr än efter 6 månader waro 

förfallne, och full inbetalning äfwen då förgäfwes skulle för större delen wäntas.”440  
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Vad von Platens brev upplyste om var att om insättarna ville ha ut sina pengar, fanns det inte 

likvida medel förrän om sex månader, om ens då. Von Platen frågade om staten kunde lämna 

ytterligare understöd till kanalen. Diskussionen i statsrådet kom fram till att om inte detta skedde, 

kom kanalprojektet att behöva läggas ned och dessutom skulle en uttagsanstormning mot 

kanaldiskonten, liknande den i maj 1815 inträffa. Man konstaterade också att en sådan utveckling 

skulle drabba även de andra diskonterna. I protokollet står det: ”  

 

“Werkan af denna rubbning i allmänna crediten skulle sträcka sig, ej blott till Götha 

Canal Discont, men till alla enskilda Disconter i Riket och med detsamma till 

nästan alla låntagare och fordringsegare i allmänhet. Öfwerallt skulle nästan hwar 

och en finna sig kräfd, för skulder dem han ej kunde betala, då han, å sin sida, ej 

war i stånd att utbekomma fordringar, han hade skäl att påräkna och 

penningerörelsen skulle wara nästan afstadnad, i en tid, då bristen på lifsmedel och 

behofet deraf gjorde mer än någonsin nödvändigt, att tillgångar måste gifwas, både 

till arbetsförtjenst, och till föryttrande af hwad på en ena orten kunde wara 

öfwerflöd, men som på den andra utgjorde ett nära oumgängeligt understöd.”441 

 

Rapporter om Malmö diskonts ställning sändes månatligen till regeringen och Bancofullmäktige, 

vilket framgår av direktionsprotokollen442 men också av statsrådsprotokollen att de mottogs. 

Diskontens sedan våren 1816 planerade uppvaktning hos regeringen gjordes med både 

representanter för diskonten och dess kunder. Det hjälpte inte, vilket framgår av följande: ”I 

April [1817] afreste Commerce Rådet Nordlindh, åtföljd af Handlarne A.T. 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.”443 Enligt Falkman 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, enligt 

Falkman 800 000 Rdr, som fordrades för att stödja diskonten.444 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 

                                                 

441 Statsrådsprotokollet den 12 februari 1817, RAM. 

442 Protocoll 1817, RGK 3176, RAA. 

443 Mengel (1887). 

444 Falkman (1986), s. 464. 

128 

 

Vad von Platens brev upplyste om var att om insättarna ville ha ut sina pengar, fanns det inte 

likvida medel förrän om sex månader, om ens då. Von Platen frågade om staten kunde lämna 

ytterligare understöd till kanalen. Diskussionen i statsrådet kom fram till att om inte detta skedde, 

kom kanalprojektet att behöva läggas ned och dessutom skulle en uttagsanstormning mot 

kanaldiskonten, liknande den i maj 1815 inträffa. Man konstaterade också att en sådan utveckling 

skulle drabba även de andra diskonterna. I protokollet står det: ”  

 

“Werkan af denna rubbning i allmänna crediten skulle sträcka sig, ej blott till Götha 

Canal Discont, men till alla enskilda Disconter i Riket och med detsamma till 

nästan alla låntagare och fordringsegare i allmänhet. Öfwerallt skulle nästan hwar 

och en finna sig kräfd, för skulder dem han ej kunde betala, då han, å sin sida, ej 

war i stånd att utbekomma fordringar, han hade skäl att påräkna och 

penningerörelsen skulle wara nästan afstadnad, i en tid, då bristen på lifsmedel och 

behofet deraf gjorde mer än någonsin nödvändigt, att tillgångar måste gifwas, både 

till arbetsförtjenst, och till föryttrande af hwad på en ena orten kunde wara 

öfwerflöd, men som på den andra utgjorde ett nära oumgängeligt understöd.”441 

 

Rapporter om Malmö diskonts ställning sändes månatligen till regeringen och Bancofullmäktige, 

vilket framgår av direktionsprotokollen442 men också av statsrådsprotokollen att de mottogs. 

Diskontens sedan våren 1816 planerade uppvaktning hos regeringen gjordes med både 

representanter för diskonten och dess kunder. Det hjälpte inte, vilket framgår av följande: ”I 

April [1817] afreste Commerce Rådet Nordlindh, åtföljd af Handlarne A.T. 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.”443 Enligt Falkman 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, enligt 

Falkman 800 000 Rdr, som fordrades för att stödja diskonten.444 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 

                                                 

441 Statsrådsprotokollet den 12 februari 1817, RAM. 

442 Protocoll 1817, RGK 3176, RAA. 

443 Mengel (1887). 

444 Falkman (1986), s. 464. 



129 

 

fördärvliga följder för hela Riksens penningrörelse.”445 Den 3 april 1817 utsågs Advokatfiskalen 

Nils Rudolf Kruse till Bankens revisor i de tre diskonterna. Med tanke på vad bancofullmäktige 

då visste, försågs han med en ”Serskild instruction” som återges i bankofullmäktiges protokoll 

den 24 april: 

 

”1o Då Herr Öfversten m.m. Friherre Cederström vid dess å Banquens vägnar 

Directionen meddeldte Decharge för år 1815 bifogat det förbehåll, att Banquen ej 

kan deltaga uti de förluster som till äfventyrs i framtiden kunna uppkomma på Lån 

och Cautioner för hvilka vissa Personer utöfver Reglementets föreskrift finnas 

häftande; bör Banquens ombud i samråd med Directionen, vara betänkt på 

vidtagande af sådan anstalt för Bokföringen hvarigenom beloppet af dylika 

förluster serskildt och utan (omgång) kunna controlleras./ 2o Rörande återstoden 

af det betydeliga Lånebiträdet som i November Månad år 1815 blifvit Handlanden 

Jonas Ståhle meddeldt, jämte nuvarande beskaffenhet af de för samma Lån ställde 

säkerheter, och den utsigt som för dess sluteliga inbetalning sig företer, införväntas 

genom Banquens Ombud tillförlitelige uplysningar och underrättelser.// 3o Enligt 

RevisionsProtocollet af den 10 juni 1816 befunnos af de före detta såsom Lån från 

DiscontWerket utgifne 3 Procents Reverser på 3ne månaders förfallotid, en summa 

af 51,600 Rdr vid nämnde tid utelöpande: och äger Banquens Ombud att inhämta 

behörig uplysning, huruvida och i hvad mohn detta belopp sedermera blifvit 

förminskadt.// 4o Öfver efterlefnaden af hvad Kongl. Maj:t vid meddelande af ett 

för DiscontWerkets bestånd oundgängeligt Lånebiträde, genom Nådig Skrifvelse 

under den 31. Januarii 1816 för Werkets framtida förvaltning, till Directionens 

efterrättelse täckts stadga och förordna; äger Banquens Ombud att inhämta noga 

kännedom, och till Directionens förklaring samt behörig rättelse anmärka hvad i en 

eller annan måtto kan finnas derifrån afvika.” 446 

 

Dessutom anmärkte fullmäktige på de stora kontanta behållningarna hos Göteborgs och Malmö 

diskonters Stockholmsombud som låg räntelösa, men om de sattes in på RSB ökade säkerheten 

för assignationer och treprocentare.  
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Regeringen var inne på samma linje vid sitt sammanträde den 14 maj:  

 

”Tillförordnade StatsSecreteraren anmält i underdånighet, att från Directionen i 

Malmö Discont inkommit upgift angående samma DiscontWerks tillstånd i Mars 

månad innevarande år, hvaraf inhämtades att vid nämnde Månads slut befunnits i 

Cassorne betydlige Contanta tillgångar näml. hos ombudet i Stockholm Rdr 

430,020:13:11 och vid Contoiret i Malmö 231,005:37:3 Tillsammans Rdr 

661,026.3.2. I anledning af gjord underdånig framställning derom, att hvarken 

säkerheten syntes medgifwa, att ett så stort Contant pennge belopp förvarades i 

enskildt hus, eller med Verkets fördel wore instämmande, att under det att Ränta 

till Stats Verket och Banquen erlades för erhållne försträckningar, dylika summor 

lågo ofruktbara från Månad till Månad balancerade, täcktes Kongl Maj:t i Nåder 

förordna att Landshöfdingen i Malmö, må genom HandBref från tillförordnade 

StatsSecreteraren undfå Nådig befallning att härå fästa Directionens upmärksamhet 

samt om rätta förhållandet infordra dess underdåninga utlåtande och med 

underdånig Berättelse i anledning deraf inkomma.”447  

 

Dessutom meddelade protokollet att om diskonterna inte bemödade sig bättre om att dra in lån 

så kunde decharge vägras på instundande bolagsstämma eller andra åtgäder vidtas för att tvinga 

dem. 

 

Under hela tiden fram till 1817 fortsatte kronprinsen att driva sin valutapolitik, som syftade till att 

stärka den svenska valutan. Kronprinsen hade anledning att vara på missnöjd efter att ha erhållit 

redovisning för utfallet av hans valutatransaktioner. Den visade nämligen en sammanlagd förlust 

från oktober 1816 till maj 1817 av ca 235 000 Rdr banco.448 Med tanke på kronprinsens 

                                                 

447 Protokoll den 14 maj 1817, 1817 års Statsrådsprotocoller Maj – September RAM. Det rätta förhållandet, dvs. att 

kassan innehöll papper påskrivna eller garanterade av de tre stora låntagarna, upptäcktes inte förrän senare.  

448 Recapitulation des pertes faites sur les Operations de Banque – depuis Octobre 1816 jusques en Maij 1817, vilket 

betyder: ‟Rekapitulation av gjorda förluster genom bankoperationer sedan oktober 1816 till maj 1817.‟ K 1041, 

Konung Karl XIV Johans papper, RAM. Att detta faktiskt påverkade kronprinsens humör, intygar drottning Hedvig 

Elisabeth Charlotta. I augusti skrev hon: ”Växelkursen grämde alltjämt kronprinsen. När kursen steg, blev han på 

dåligt humör och påstod, att det bleve Sveriges ruin.”( Hedvig Elisabeth Charlotta (1942), s. 611). 
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engagemang i valutapolitiken visas i diagram 6 valutakursens utveckling under andra halvåret 

1817: 

 

Diagram 6: Valutakursen 13 juni till 24 december 1817, Skilling banco mot Hamburger banco 

   

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 observationerna 

är täta (49 observationer). Har flera avslut för samma noterats, har genomsnittsvärdet använts. 

Noteringarna är avrundade till närmaste 0,25 skilling banco (0, 3, 6 och 9 runstycken). Ett lägre värde i 

diagrammet betyder en starkare kurs på riksdalern. 

 

Diagrammet visar den stora effekt, som diskontkraschen hade på valutakursen. Kronan stärktes 

omedelbart, även om den snart återgick till sitt gamla värde. Reaktionen är förklarlig, eftersom 

kraschen för de tre diskonterna minskade tillgången på betalningsmedel. Treprocentarna, som 

utgjorde den stora delen av diskonternas penningskapande, löstes inte omedelbart in, utan enbart 

assignationerna.  

 

Kursfluktuationerna hade varit stora under året. Mellan högsta och lägsta notering var den 

procentuella skillnaden över 20 %. Kursen var 120 skilling både i januari och maj. 

Sammanfattningsvis kan utvecklingen beskrivas som att kronan blev kontinuerligt starkare under 

första tertialet, försvagades under april och maj, låg stabil fram till hösten, då den kraftigt 

förstärktes efter diskontkraschen och försvagades sedan kontinuerligt under resten av året. 

Försvagningen i april-maj inträffade före de statsrådssammanträden, då diskontens öde avgjordes. 

Vid dessa tillfällen hade kronprinsen en ogynnsam valutakursutveckling, som en del av sitt 
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beslutsunderlag. Ettt memorandum, som är odaterat och osignerat, men som härrör från 1817 

och finns i Bernadottes familjearkiv uttrycker förvåning över valutakursutvecklingen.449 

Memoförfattaren konstaterar att trots att utlandsskulden betalats och det dyrbara kriget upphört, 

försvagas fortfarande kursen. Han hänvisar till importökningen och föreslår att växlar inte får 

ställas ut till en kurs mot HbgBco som är högre än 96 skilling.450 

   

Af Klinteberg och RSB:s ombud Kruse beordrades i maj 1817 att göra ytterligare en 

undersökning av Malmö diskonts ställning. Om ”förhållandet befinnes vådligt” fick ”något 

allmänt kungörande därom vid Bolagsstämman icke äga rum.”451 Förslaget var att revisorerna i så 

fall skulle uttrycka sig otydligt om stora lån och få saken hänskjuten till Bancofullmäktige. Af 

Klinteberg inledde då, för tredje gången, en undersökning av diskontens tillstånd. I denna 

undersökning deltog även bolagets, av aktieägarna utsedda, revisorer godsägarna F. Stjernblad, AJ 

Tornerhielm och PD 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” I rapporten redovisas också motiven för 

varför diskontdirektörerna inte avslöjat Ståhles, Kocks och Malmros ställning eller uppdragit åt 

ombudsmannen att lagsöka dem: ”…emedan Directionen ej vågat blotta Discontwerkets 

ställning, förr än StatsVerkets fordran blifvit betald, och förhållandet på högre ort anmält. ” 452  

 

På bolagsstämman den 14 juni 1817 deltog 30 aktieägare (inklusive direktionens tre ledamöter), 

Kruse, af Klinteberg (ägare till 30 aktier) 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 

                                                 

449 Dokument 2 La situation actuelle du cours de change…, (Den aktuella situationen beträffande valutakursen)No 3 

du Cahier 1817, Finances intérieures, Mapp 142, Konungens Enskilda Byrås Arkiv, BFA. 

450 Kronprinsens valutapolitik kunde ha lyckats. Det fanns en samtida förlaga. I England bestämde man sig, under 

inflytande av en ”Bullion committee” att försöka. Guldmyntfoten hade övergetts 1797, när det ryktades om en fransk 

invasion av öriket. Man satte dock inte igång de nödvändiga åtgärderna förrän Napoleonkrigen var över 1815. 

Beledsagat av en femtioprocentig penningvärdeförbättring(deflation) lyckades man komma tillbaka till guldpariteten 

före upphållet och återinförde guldmyntfoten 1821. 

451  Statsrådsprotokollet den 21 maj 1817, Handels och Finansexpeditionen, RAM. 

452 “Enskilt protokoll” den 2 juni 1817, RGK 2535, RAA. 
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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.”453 

 

Revisorernas roll på bolagsstämman var diskutabel. Så här uttryckte de sig på bolagsstämman:  

 

”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 nästl. år, som 

revisorerna med grundad öfwertygelse anse sig kunna meddela.”454  

 

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 anförde 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 Förf:s anm.] skulle medföra…”455  

                                                 

453 Bolagsstämmoprotokoll den 14 juni 1817, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 

454 Revisionsberättelse 1817, RGK 2535, RAA. 

455 Friskrivningsbrev den 13 juni 1817, Övr. räkenskaps och utredningshandlingar 1813 – 1848, RGK 3591, RAA. I 

juni skrev också Magnus Fredrik Brahe på Skarhult (far till kronprinsens favorit Magnus Brahe) ett brev till 

kronprinsen avseende Malmö diskont. (Dokument 103, Brev från Magnus Fredrik Brahe till kronprinsen den 25 juni 

1817, Mapp 145a, Konungens Enskilda Byrås Arkiv, BFA) Han vädjar till kronprinsen att han skall hjälpa 

diskonterna. Han refererar i brevet till af Klintebergs utredning. Brahe var en högt uppsatt person i riket och hans 

(andra) fru Aurore (f. Koskull) var”… Riksens i ranghänseende förnämsta dam efter de kungliga.” (Lagerqvist (2005), 

s. 252) och dessutom en nära vän till kronprinsen. Brahe inkluderar henne i brevet: ”Tillåt mig, Monsigneur, att jag 

lägger vid era fötter, min frus respektfulla aktning och att jag förnyar mina underdåniga och respektfulla känslor, med 

vilka jag förenas till mitt sista andetag.” (Permettes Monseigneur que je met à vos pieds les respectueux hommages de 

ma femme, et que je renouvelle l‟assurance des sentiments de soumission et de respect avec les quels je serai jusqu‟à 

mon dernier soupir.). 

133 

 

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.”453 

 

Revisorernas roll på bolagsstämman var diskutabel. Så här uttryckte de sig på bolagsstämman:  

 

”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 nästl. år, som 

revisorerna med grundad öfwertygelse anse sig kunna meddela.”454  

 

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 anförde 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 Förf:s anm.] skulle medföra…”455  

                                                 

453 Bolagsstämmoprotokoll den 14 juni 1817, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 

454 Revisionsberättelse 1817, RGK 2535, RAA. 

455 Friskrivningsbrev den 13 juni 1817, Övr. räkenskaps och utredningshandlingar 1813 – 1848, RGK 3591, RAA. I 

juni skrev också Magnus Fredrik Brahe på Skarhult (far till kronprinsens favorit Magnus Brahe) ett brev till 

kronprinsen avseende Malmö diskont. (Dokument 103, Brev från Magnus Fredrik Brahe till kronprinsen den 25 juni 

1817, Mapp 145a, Konungens Enskilda Byrås Arkiv, BFA) Han vädjar till kronprinsen att han skall hjälpa 

diskonterna. Han refererar i brevet till af Klintebergs utredning. Brahe var en högt uppsatt person i riket och hans 

(andra) fru Aurore (f. Koskull) var”… Riksens i ranghänseende förnämsta dam efter de kungliga.” (Lagerqvist (2005), 

s. 252) och dessutom en nära vän till kronprinsen. Brahe inkluderar henne i brevet: ”Tillåt mig, Monsigneur, att jag 

lägger vid era fötter, min frus respektfulla aktning och att jag förnyar mina underdåniga och respektfulla känslor, med 

vilka jag förenas till mitt sista andetag.” (Permettes Monseigneur que je met à vos pieds les respectueux hommages de 

ma femme, et que je renouvelle l‟assurance des sentiments de soumission et de respect avec les quels je serai jusqu‟à 

mon dernier soupir.). 



134 

 

Revisorerna utsattes i efterhand för kritik. Wollmar  skriver: ” 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.”456 Clemensson fäste 

uppmärksamheten på de av aktieägarna utsedda revisorernas medverkan. Han skriver: ”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.” 457 

Mengels skriver om hemlighetsmakeriet:  

 

”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.”458 

 

Diskussionen i statsrådet om Malmö diskont var livlig under sammanträdet den 23 juli, även om 

inga åtgärder vidtogs annat än att uppdra för fjärde gången åt af Klinteberg tillsammans med 

bancokommissarien459 Gustaf Anton Brakel hålla förhör med diskontdirektörerna och undersöka 

diskontens verkliga ställning; allt under den allra strängaste diskretion. Efter detta sammanträde 

finns det inga noteringar i statsrådsprotokollen om Malmö diskont fram till sammanträdet den 27 

september. 

 

Revisorerna hade en besvärlig ställning. Att de skulle återkomma till aktieägarna för att korrigera 

sin positiva rapport vore omöjligt. Den 17 juni blev Nils Rudolf 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 bankokommissarien Brakel att ersätta Kruse som 

                                                 

456 Wollmar (1891), s. 38. 

457 Clemensson (1914), s. 131. 

458 Mengel (1887). 

459 Kommissarierna, fyra till antalet,  styrde den dagliga verksamheten i RSB, tillsammans med fullmäktige i banken. 
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Bankens representant i diskontens direktion.460 Kruse återkom under hösten i en ny skepnad, som 

Bankens åklagare i rättegången mot diskontdirektörerna.  

 

Direktionsprotokollen för 1817 är de enda som finns bevarade för Malmö diskont. 461 Nordlindh 

var inte närvarande på något sammanträde. Varken Ståhle, Kock eller Malmros förkommer under 

första halvåret i protokollen. Under den andra halvan av året nämns ett lån till Ståhle på 100 000 

Rdr, men endast i sammanhang med ett mycket litet hypoteksbyte (5 augusti) och Kock med 

småaffärer (29 juli). Det finns ingen redovisning för vad de lån som var uppe till behandling 

skulle användas till utan bara noteringar om hur de skall säkerställas, omförhandlas eller förses 

med nya säkerheter. 

 

Diskontens dåliga affärer mörklades även efter det att Brakel inträtt i direktionen. Landshövding 

af Klinteberg deltog i direktionens sammanträde den 23 september och manade till försiktighet i 

långivningen, även till de, som av allmänheten uppfattades som välbeställda. 462 Deras 

engagemang kunde vara för stora i diskonten.463  

 

Under tiden försiggick överläggningar i Stockholm. Den 25 september skrev hovkanslern Gustaf 

af Wetterstedt till Wirsén: ”Kan jag få råka dig(…) på StatsContoiret, innan kl. 1 ty då kommer 

                                                 

460 Gustaf Anton Brakel fick omedelbart hantera de stora låntagarna om än inte de stora lånen. När Jonas Ståhle ville 

ha ut hyran för det hus han ägde och i vilket diskonten bedrev sin verksamhet, fick han det men Brakel tillade att: 

”… Handlanden Ståhle uti Disconten häftade för så stora summor att deras återbetalande icke mer kunde 

påräknas,…” (Styrelseprotokoll den 16 september 1817, protokoll 1817, RGK 3176, RAA) och på det villkoret att 

han betalade brandförsäkringen, som legat obetald. 

461 Protokoll 1817, RGK 3176, RAA. 

462 Styrelseprotokoll den 23 september 1817, protokoll 1817, RGK 3176, RAA. 

463 ”§4 Herr Landshöfdingen och Riddaren Friherre af Klinteberg upträdde uti Directionens sessionsrum, och gjorde 

Directionen upmärksam däruppå att den puncten uti Directionens under den 26. sistl. Augustii tagna beslut angående 

en del skyldigheter som Lånsökande uti Disconten hade att iakttaga, hwilken owillkorlighen åsyftar att så wäl 

Låntagarnes som Cautionisternes wederhäftighet skulle af antingen LandshöfdingeEmbetet eller Domarna i orten 

bestyrkas (borde) uti werkställigheten deraf, som under denna dag tagit sin början, böra undergå någon jämkning i 

afseende på sådana som Directionen personligen kände och hwilkas wederhäftighet Directionen bättre än någon 

annan Publik Auctoritet wore i tillfälle att bedöma. En obehaglig collision kunde upkomma derigjenom att en i 

allmänheten såsom förmögen ansedd man, hwilken i anledning deraf erhållit intyg om wederhäftighet för den 

Summa som sättes ifråga, kunde uti Disconten, hwarest stora öfwerteckningar [för stora lån] fått äga rum, häfta för 

så betydlige summor att ökande af hans answarighet icke med Discont Werkets tillbörlige säkerhet kunde förenas.”( 

Styrelseprotokoll den 23 september 1817, Protokoll 1817, RGK 3176, RAA).  
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ett preparatoriskt samtal att äga rum mellan HKH Kronprinsen och några af Riksens Ständers 

Revisorer(Grefvarne Gyllenborg och Schwerin, Baron Staël och Påhlman) hvarvid jag fått 

befallning att vara närvarande. Din uprigtige Vän”464 Av dessa revisorer var Corfitz Staël von 

Holstein uttalat fientlig till diskonterna. 465 Påhlman var ingen vän till diskonterna i dess dåvarande 

form (se t. ex. det Wirsén-Påhlmanska memorialet). Bogislaus von Schwerin hade på 1815 års 

riksdag förordat att diskonterna skulle få fortleva, men bara tills en ny struktur för den finansiella 

sektorn etablerats. Wetterstedt skrev ett nytt brev som antyder att något definitivt beslut inte 

fattats.466 Wirséns uppfattning att diskonten skulle räddas tycktes åtminstone inte ha fallit. Den 27 

september 1817 var en kritisk dag. Statsrådet sammanträdde på kvällen och det syntes som om 

Wirséns uppfattning att diskonterna måste stödjas skulle gälla. Wetterstedt skriver ännu en gång 

till Wirsén: ”Vi måste inkalla dig til i afton kl. 8. Då Statsrådet skall samlas hos Kronprinsen, för 

att afgöra den stora affairen om Malmö Discont. Påkänningen har varit stark i dag, och till 

Måndag morgon måste Regeringens beslut vara kungjort, åtminstone i Avisorna. Prinsen är 

deciderad att hjelpa på sätt du föreslagit. Mera i qväll.”467 I statsrådet lade af Klinteberg fram sin 

utredning för statsrådet och samma dag utfärdades en Kunglig förordning, som meddelade att 

Bankofullmäktige och RSB:s revisorer hemställt om att direktionen i Malmö diskont skulle 

entledigas. I inledningen klargjordes att: ”berörde Werk är genom Actier sammansatt af enskilde 

personer, hwilka följakteligen komma att i laglig ordning för ingångne förbindelser answara,”468. 

Förordningen beskrev att solidarisk ansvarighet för aktieägarna skulle gälla. Detta stämmer illa 

med statsrådsprotokollet, i vilket framgår att något sådant ansvar inte skulle utkrävas. Mot detta 

talade enligt protokollet:  

 

”… 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 oskyldiga personer skulle 

blottställas för oundvikligt lidande genom det att de anförtrott sin egendom åt ett 

                                                 

464 Brev från Gustaf af Wetterstedt till Gustaf Fredrik Wirsén den 25 september 1817, E 6063, Wirsénska samlingen, 

RAM. 

465 Corfitz Staël von Holstein ansåg att diskonternas sedelutgivning var ett sätt att föra över inkomster från staten till 

enskilda personer (se t. ex. Lundh (1930), s. 197). 

466 Brev från Gustaf af Wetterstedt till Gustaf Fredrik Wirsén den 25[eventuellt den 26] september 1817, E 6063, 

Wirsénska samlingen, RAM. 

467 Brev från Gustaf af Wetterstedt till Gustaf Fredrik Wirsén den 27 september 1817, E 6063, Wirsénska samlingen, 

RAM. 

468 Kungl. Förordning den 27 september 1817, MSA. 
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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.”469  

 

Statsrådet tog på sig en del av skulden men skyllde också på Banken. I övrigt stadgade 

kungörelsen att regeringen skulle utse ny direktion, vari skall ingå RSB:s ombud i direktionen, GA 

Brakel. Stockholmskontoret skulle stängas. Regeringens roll för att axla statens ansvar beskrevs: 

”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”470 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 av 

protokollet vilka som påverkade beslutet att endast hjälpa till med 200 000 istället för 500 000 

Rdr. 471 Så sent som den 30 september var diskonternas öde ändå inte avgjort. Skogman skriver 

till Wirsén:  

 

”Jag har den äran att tillsända Min Nådigaste Baron uppgift om tillståndet med en 

af dess patienter[Göta Kanaldiskonten Förf:s anm.] i dag klockan 1. Några hela 

behållningar på Afskrifnings-räkningar äro uttagna, men mest reverser. Det kan ej 

undfalla Min Nådigaste Baron, att ett understöd af 2 – 300 000 (Rdr) i närwarande 

ögonblick skulle werka mera, än 1. million, sedan afbrott i betalningarne en gång 

                                                 

469 Statsrådsprotokollet den 27 september 1817, RAM. 

470 Kungl. Förordning den 27 september 1817, MSA. 

471 Statsrådsprotokollet översattes till franska. En granskning av den franska versionen av protokollet från den 27 

september (Dokument 4 Procés verbal 27 september, No 3 du Cahier 1817 Finances intérieures, BFA) De ord som 

används vid översättningen har inte exakt samma valör som det svenska originalet; ”obehörig” översätts med 

”illégal” dvs. olaglig när diskontdirektörernas beteende beskrivs; ”obestånd” översätts med ”chûte/fall” om risken 

för effekterna på de andra diskonterna vid en betalningsinställelse i Malmö diskont; ”närmare utredd” översätts med 

”exactement connu/ fullständigt känd” angående Malmö diskonts ställning; i det svenska protokollet talas det på två 

ställen om att stödåtgärderna skall fortsätta tills ”Bolaget” gjort rätt för sig; i den franska versionen nämns vid dessa 

två tillfällen ”les Actionnaires/aktieägarna”. En läsare av den franska versionen hade ett annat beslutsunderlag än 

läsaren av den svenska versionen. Det går inte att fastställa om kronprinsen baserade sina beslut på den franska 

versionen eller muntlig information . 
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ägt rum. – Om Regeringen kan och will uppehålla disconterna, månne det ej wore 

bäst, att sådant skedde i ett sammanhang, och att den dertill bestämda summan, till 

större eller mindre del, för dagen öfwerflyttades från det Werkets räkning för 

hwilket faran wore störst?”472  

 

Det blev inte någon ytterligare räddningsaktion. Gustaf af Wetterstedt skrev den 30 september till 

Wirsén: ”Statsrådet är sammankalladt hos Kronprinsen i eftermiddag, klockan 6, då (HKHt) 

önskar att du äfven upkomer. Nu är fråga om nya förändrade (ménuer) och mitt hufvud står 

(rättnu) icke bi vid alt hvad jag hör både mot och med.”473 

 

Av statsrådsprotokollet från den 1 oktober framgår att tills denna dag hade ca 173 000 Rdr av de 

200 000 använts i Malmö diskont, endast för inlösen av treprocentare. 474 Assignationerna skulle ju 

ha täckning i RSB. I Göta Kanaldiskonten var situationen däremot mer ansträngd än vad som 

framgår av Skogmans brev till Wirsén den 30 september. Måndagsmorgonen den 29 var skulden 

till RSB på kreditivet ca 1 067 000, tisdag fm 1 308 000, onsdag steg skulden till ca 1 465 000 Rdr, 

vilket innebar att på kreditivet var bara 35 000 Rdr kvar. Även om kanaldiskonten ansåg att krisen 

var över skulle en ”stoppning” bli nödvändig imorgon om de inte fick understöd: ”… en måttlig 

summa skulle kunna återställa förtroendet, som redan syntes vara i tilltagande”475 

Göteborgsdiskontens ombud Per Falck tillkännagav att för dem hade uttagen mellan måndag och 

onsdag varit 20 000, 20 000 och 60 000 Rdr. Situationen bedömdes sådan att 100 000 Rdr skulle 

klara krisen (beräknad på utestående obligationer i Stockholm ca 135 000 Rdr). Beslutet i 

statsrådet blev dock: 

 

”Af hvad således härvid förekommit fann Kongl. Maj:t det vara tillförlitligen 

ådagalagdt, att det med Malmö DiscontWerk updagade förhållande haft så menliga 

följder på Götha Kanal och Götheborgs Discontinrättningar, att äfven deras credit 

blifvit rubbad, så att all anledning vore till den farhåga, att ej eller desse Werk, 

hädanefter som hittills, kunde på dagen infria deras utelöpande förbindelser. Då 

                                                 

472 Brev från Carl David Skogman till Gustaf Fredrik Wirsén den 30 september 1817, E 6059, Wirsénska samlingen, 

RAM. 

473 Brev från Gustaf af Wetterstedt till Gustaf Fredrik Wirsén den 30 september 1817, E 6063, Wirsénska samlingen, 

RAM. 

474 1817 års Stats Råds Protocoller October - December Handels och Finance Expeditionen, 4:13:D:2, RAM. 

475 1817 års Stats Råds Protocoller October - December Handels och Finance Expeditionen, 4:13:D:2, RAM. 
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härigenom allmänna och enskildta Crediten blifvit så i sin grund skakad, att de 

utvägar, Kongl. Maj:t af Nådig omsorg för Dess trogne undersåtars wäl, i Nåder 

utsett för att upprätthålla Malmö Discont och genom återwerkan deraf, gifva stöd 

åt de öfrige Disconterne, nu mera, vid således förändrad omständigheter, ej 

förmådde uppfylla det åsyftade ändamålet, och Kongl. Maj:t af sådan anledning 

fann nödigt att sammankalla Riksens Ständer, hvilka, såsom sjelfve stiftare af dessa 

inrättningar, densamme kunde widtaga de verksammaste och säkraste medel för 

uppfyllandet af deras förbindelser, så täckte Kongl. Maj:t på Statsrådets enhälliga 

underdåniga tillstyrkande, i Nåder förklara, att några serskildte penninge-understöd 

för Malmö DiscontWerk ej vidare kunde af Kongl. Maj:t och Kronan användas, 

såsom nu mera icke medförande den werkan, som Kongl. Maj:t ägt grundad 

anledning förmoda, samt att följaktligen vid detta förhållande, något biträde af 

Statsmedlen ej eller kunde de öfrige private Discontwerken i Nåder beviljas; och 

behagade Kongl. Maj:t befalla, att Dess Nådiga förordnane i detta ämne skulle 

genom Nådig Kungörelse, hvilken vid detta Protocoll bilagd, till justering i 

underdånighet upplästes och i Nåder gillades, skyndsammast komma till 

allmänhetens kännedom, och i sådant afseende berörde Nådiga Kungörelse uti 

morgondagens PostTidning, samt föreståndaren för Malmö Discont Contoir hade i 

staden genom Tillförordnade StatsSecreteraren förständigas att hvad som ännu 

återstår af de 200,000 Rdr utaf Statswerkets medel, hvilka blifvit nämnde 

DiscontWerk förskottsvis meddelde, genast borde för Committerades för 

Allmänna Medel förvaltning476 räkning af bemälde föreståndare i Banken insättas 

och i sådant afsende från Malmö DiscontWerk der ägande räkning utassigneras; 

Äfvensom Tillförordnade StatsSecreteraren erhöll Kongl. Maj:ts Nådiga befallning 

att genom handbref, som i morgon borde genom Courier afsändas, komma 

Landshöfdingen i Malmö del af Kongl. Maj:ts högstberörde Nådiga Kungörelse till 

del och Malmö DiscontWerks Directions underdåniga efterrättelse.”  

 

                                                 

476 Kommitterade för allmänna medels förvaltning (1813 – 1829) var en genom kungligt brev tillkommen enhet. Den 

bildades för att handlägga vissa ärenden under presidentens i Statskontoret, Carl Eric Lagerheim (1742 – 1813), 

sjukdom. Även efter hans död snart efter inrättandet fortsatte de att förvalta allmänna medel. Medel tillsköts t. ex. 

genom skadeståndet för Pommern, rubelfonden etc. (Riksarkivets beståndsöversikt, Del 1, band 1, ( 1996) s. 111 – 

112).  
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Samma dag utfärdades ytterligare en kungörelse.477 Den tidigare kungörelsen hade enligt 

regeringen inte lugnat allmänheten. Det finns en notis bland utredningshandlingarna att inte mer 

än 125 898 Rdr hade utnyttjats, eftersom 74 102 Rdr kunde återbetalas den 3 oktober.478 Förutom 

att det ursprungliga beloppet på 200 000 Rdr inte utnyttjades utnyttjades inte bemyndigandet att 

utsträcka hjälpen till 500 000 Rdr. Kungörelsen den 1 oktober var kort och konstaterade 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 vid sammanträde klockan nio på 

förmiddagen avsattes ledningen i Malmö diskont genom af Klinteberg och diskontens skötsel 

övertogs av staten och RSB i förening. 479 Direktörernas egendom belades med kvarstad. Inga 

åtgärder mot övriga aktieägare tillkännagavs trots den solidariska ansvarigheten. Ansvaret för 

diskonterna lades på rikets ständer: ”Kungl. Maj:t vore ur stånd att med till buds stående medel 

återställa den allmänna och enskilda krediten. Det finge ankomma på ständerna att bereda utvägar 

därtill.”480 I kallelsen till den urtima riksdagen sades att ”Riksens ständer själva stiftat 

diskontverken”481 när de i själva verket tillkommit genom en kunglig förordning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

477 Kungl. Förordning den 1 oktober 1817, MSA. 

478 Övriga räkenskaps och utredningshandlingar 1813 – 1848, RGK 3591, RAA : ”Herrar Commiterade till allmänna 

medels förvaltning Nr 11 1817 1818 Insatt den 29 september 1817, påfört 200 000 Rdr på MD‟s konto på RSB;  

återbetalt 125897/36/6 den 3 oktober. Balance till 1818 74102/11/6”.  

479 Styrelseprotokoll den 4 oktober 1817, Protokoll 1817, RGK 3176, RAA.  

480 Kongl. Maj:ts Förnyade Nådiga Kungörelse, Angående Malmö Discont-Werk. Gifwen Stockholms Slott den 1 

October 1817, MSA. 

481 Falkman (1986), s. 471. 
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KAPITEL 5. MALMÖ DISKONT, EN AKTÖR SOM TILLÄTS FALLA 

 

5.1. HUR FUNGERADE SAMSPELET MELLAN INSTITUTIONER OCH AKTÖRER 

FRAM TILL KRISEN? 

Utgångspunkten är att i detta avsnitt skall samspelet mellan institutioner och aktörer analyseras. 

Analysen avser att leda i bevis att samspelet hade betydelse för att ge en del av svaret på frågan 

om varför Malmö diskont gick under. Institutionernas utformning och tydlighet, kommunikation 

till aktörerna och tillämpningen av institutionerna är några beskrivningsfaktorer för samspelet. 

För att lagar t. ex. skall inverka på aktörers beteende fordras för det första att de är tydliga och för 

det andra att de kommuniceras effektivt till och uppfattas av dem de är avsedda att nå. För det 

tredje krävs en konsekvent tillämpning. Om dessa förutsättningar inte finns, kan ”interaktiva 

systemfel” uppstå, som Hans Sjögren kallar dem i sin bok om Stadshypotek, som är ett exempel 

på hur en felaktig institutionell struktur i den finansiella sektorn kan få en inte avsedd verkan. 

Sjögren hävdar att systemfel kan uppkomma genom hur en aktör uppfattar sin roll (jfr Scott), 

men också på att den institutionella strukturen har brister, t. ex. på grund av att den inte är 

anpassad till nya förhållanden.482 De formella institutionerna i Sverige på Malmö diskonts tid var 

dels gamla (1734 års lag) dels byggde de på tidigare förlagor (diskonternas reglementen). Andra 

var yngre, t. ex. bankoutskottets regler från 1815 och regeringens från 1816. Oavsett om det var 

resultatet av medvetna eller omedvetna beslut blev den sammanlagda institutionella strukturen ett 

exempel på en ”Fallacy of Composition”, dvs. att även om varje institution skulle kunnat fungera, 

blev det sammanlagda utfallet fel. Under Malmö diskonts tid fanns det en konflikt mellan de 

gamla institutionerna och de nya. Ett exempel är den flexibla handelsseden, som konfronterades 

med de rigida bestämmelserna 1815 och 1816.483 Veblens ”klibbiga” institutioner konfronterades 

med de nya. 

  

Institutionerna under Malmö diskonts tid utvecklades fortlöpande interaktivt, i ett växelspel. 

Commons sätt att se på detta var att när konflikter uppstår: ”bilägger man dem och omdefinierar 

reglerna för att undvika framtida konflikter.” Signaler mellan parterna tolkas och omsätts i nya 

handlingsregler. Det anknyter också till Commons jämförelse av institutionernas utveckling med 

”case law”. Institutionerna under Malmö diskonts tid utvecklades dock inte alltid som resultatet 

                                                 

482 Sjögren (2002), s. 322. 

483 Handelsseden illustrerar Veblen‟s syn som presenteras i teoriavsnittet att de informella institutionerna är 

”klibbiga”.  
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av förhandlingar under hot om sanktioner, vilket Commons ansåg är vanligt, utan även genom 

tyst medgivande utan något uttalat hot.  Däremot återkommer Norths syn på institutionerna som 

ett resultat av att någon kan inrätta institutioner, som bancoutskottet 1815 och Kungl. Maj:t 1816, 

som var maktdemonstrationer mot Malmö diskont. Malmö diskonts agerande under slutet av 

1815 präglas av vad North i teoriavsnittet beskriver som tvånget att agera. Om inget gjordes 

skulle diskonten störta ihop och eftersom åtminstone Nordlindh trodde att den besvärliga 

situationen var tillfällig, tillkom det (hemliga) Stora lånet i november 1815. 

 

Kort efter det att diskonterna inlett sin verksamhet år 1804, 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 diskont och Göteborgs diskont] till 100 rdr.”484 En svag tillämpning av 

gällande regler eller en en dålig kontroll kan vara mer skadlig än nyttig. Eichengreen uttrycker det 

på detta sätt beträffande stater som låntagare i förhållande till det internationella finansiella 

systemet, bl. a. Internationella Valutafonden IMF: ”But at the same time, it is important to be 

aware that controls have a downside, namely, that if they limit the pressure to upgrade prudential 

and regulatory [i Malmö diskonts fall – interna Förf:s anm.] standards, they may in fact slow the 

process of financial development that is a key concomitant of economic growth.”485  

 

Lars Jonung skriver beträffande sambandet mellan institutioner och finansiella kriser: ”Ibland har 

finanskriser medfört ändringar i regelverket för den finansiella sektorn. Statliga kommttéer har 

tillsatts, riksdagen har utrett och debatterat. Som en följd av kriser har det institutionella 

ramverket förändrats.”486 Det som Jonung beskriver hände i början av 1800-talet med 

myntrealisationen 1803 och omdaningen av banksystemet. Statskuppen 1809 följdes också av en 

rad institutionella förändringar. Inte enbart antalet, mängden, utformningen eller tillämpningen av 

regleringar vid ett visst tillfälle har betydelse. Bara det faktum att det sker stora förändringar i 

regelsystemet kan föregå finansiella kriser. Larsson har konstaterat att det fanns ett samband, i 

Sverige, på 1900-talet. Han skriver: ”During the 1910s as well as the 1990s the crises were 

preceded by extensive amendments in the banking regulation.”487  

                                                 

484 Brisman (1924), s. 19. 

485 Eichengreen (2002), s. 138. 

486 Jonung (2009), s. 78. 

487 Larsson i Cassis et al (1996), s. 137. 
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I resten av detta avsnitt 5.1. skall samspelet mellan institutioner och aktörer analyseras med 

referens till den institutionella struktur som beskrevs i avsnitt 3.2. och de aktörer som beskrevs i 

avsnitt 3.3. 

 

Legal struktur 

När problemen började för Malmö diskont – 1813 – var Sveriges Rikes lag nästan åttio år 

gammal. Beträffande bestämmelsernas relevans för affärsverksamhet avspeglade de en annan tid. 

Gadd skriver om svårtolkade och oprecist formulerade näringsförfattningar på 1600- och 1700-

talet, jämfört med senare lagstiftning. Många gånger ges i de äldre lagtexterna inga, eller mycket 

vaga direktiv om hur anbefallda åtgärder skall utföras och lämnar fältet öppet för olika tolkningar. 

Gadd kallar 1800-talets två eller tre första årtionden för ett ”brytningsskede” för 

näringslagstiftningen.488 Gadd skriver inte i första hand om banker och deras laglydighet eller 

hörsamhet, men han skriver om: ”… den i många fall tvivelaktiga lagefterlevnad som 

kännetecknade epoken.”489 Han skriver om orsakerna: ”Det var sällan den skrivna lagen kunde ge 

fullgod ersättning för lokal sedvana, eftersom lagtexten endast undantagsvis kunde vara tillräckligt 

detaljerad för att tillmötesgå alla behov av rättsregler som fanns i den lokala situationen.”490 Det 

som Gadd beskriver medgav en anpassning av rättsskipningen till lokala förhållanden och 

beträffande Malmö diskont vad diskontdirektörerna uppfattade vara rätt för Skåne. Vid flera 

tillfällen, bland annat på riksdagen 1815, gav Nordlindh uttryck för att han och de andra 

direktörerna handlat för regionens bästa enligt de normer, som de ansåg överensstämde med 

korrekt beteende. 491  

 

Bestämmelserna om solidarisk ansvarighet fanns i Handelsbalken och gällde för diskonten. I 

statsrådsprotokollet från den 27 september 1817 står det dock att det inte finns någon möjlighet 

att kräva pengar från aktieägarna eftersom aktiebreven är ställda till innehavaren. Därför kunde 

staten inte utkräva solidariskt ansvar för förlusten efter Malmö diskonts kollaps. Mot detta går att 

invända att dels fanns det en aktiebok, som fördes mellan 1809 och 1818 där utbetalningar av 

utdelningen redovisades, dels var aktiebreven utställda på viss man och överlåtelser finns 

noterade på aktiebreven. I vissa fall var de överlåtna i blanco eller på innehavaren och då blir de i 

praktiken innehavarbrev men med ledning av till vem utdelningarna betalats fanns det en 

                                                 

488 Gadd (2007), s. 87. 

489 Ibid., s. 87. 

490 Ibid., s. 97. 

491 Borgareståndets protokoll 20 juli 1815, s. 1512. 
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möjlighet att lokalisera aktieägarna. Även om aktiebreven var ställda till innehavaren fanns det 

många aktieägare som kunde lokaliseras. Så sent som vid stämman i juni 1817 finns en lista på 

aktieägare som representerade ca hälften av aktiekapitalet. Handelsbalkens regler föreskrev att de 

aktieägare som kunde nås skulle krävas på ersättning för hela bolagets skuld. Det var inte 

nödvändigt att nå alla aktieägare.  

 

Det solidariska ansvaret sattes första gången ur spel i samband med statens understöd efter 

novemberkrisen 1815. De tre direktörerna fick gå i borgen för diskontens lån på 700 000 Rdr 

efter novemberkrisen 1815, förutom att avsevärda panter ställdes. Statens lån i samband med 

novemberkrisen 1815 slutlikviderades den 2 juni 1817. Då borde också direktörerna ha blivit 

likställda med andra aktieägare ur ansvarighetssynpunkt och det solidariska ansvaret återställts.492 

I Malmö diskont fick de tre direktörerna ensamma ställa upp med hela sitt kapital även efter 

kraschen. De samlade resurserna hos diskontens ägare hade med största sannolikhet kunnat täcka 

diskontens förluster. Bara Tolls kvarlåtenskap efter kraschen (han dog på våren 1817) visade en 

nettoförmögenhet på ca 75 000 Rdr. 493  

 

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.494 Det faktum att bara en del av aktiestocken kunde kopplas ihop 

med sina ägare gjorde en tillämpning av den solidariska ansvarigheten svår men inte omöjlig. 

(Aktieägaren) af Klintebergs uppskattning var att ägarna till över två tredjedelar av aktierna var 

omöjliga att spåra. Af Klinteberg skriver efter kraschen:  

 

”… hvad man tager för bestämt afgjordt är, at actieägarne[varibland hans svåger 

Carl Mengel var en av de största Förf:s anm.] ei (kunna) komma i (förturs…), at 

answara följderna af directionens lagbrott, och i det fallet torde Wara indifferent, 

                                                 

492 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. (se t. ex.Kärrlander (2005)). 

493 Bouppteckning för Johan Christopher Toll, 5 april 1819, godkänd 1 juli 1819, KrA. 

494 Andreen (1958), s. 398 ff. Den solidariska ansvarigheten blev uttryckligen inskriven i 1824 års banklag och det 

konstaterades att staten inte framdeles skulle stöda bankerna. 
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om actierne äro på säkra händer eller ei - också (blefvo) ei 3dje delen af actierne 

producerade.”495  

 

Reglemente  

Verksamhetsbeskrivningen, som den formulerades i inledningen av reglementet var begränsande 

för utlåningsverksamheten men det går att visa att personer, som ägnade sig åt andra 

verksamheter än ”Spanmålshandel och Fabriques-rörelse” lånade i diskonten, även om beloppen 

inte var stora. Lundaakademiker (Per Henrik Ling, Esaias Tegnér m fl.) och till och med 

landshövding af Klinteberg var låntagare för att nämna några. Att diskonten saknade 

verksamhetsbeskrivning var något som hävdades på 1815 års riksdag: ”Uti de för nuvarande 

Disconter utfärdade privilegier och reglementen finnas deremot ej några egenteliga ändamål för 

deras inrättning utstakade, och svårligen torde man af de mer och mindre kända operationer, som 

hos en eller annan af dem ägt rum, kunna utleta någon sådan rigtning af deras Styrelse, som 

egenteligen befordrat Riksens inre rörelse.”496 Det var en otydlig instruktion. Det faktum att 

ständerna efterlyser den kan vara ett tecken på att det brukade finnas en tydligare 

verksamhetsbeskrivning i företagen.497 

 

Kreditbedömningen var en fälla för diskonten. Extern räkenskapsanalys i kreditbedömningen 

infördes inte i de svenska bankerna förrän i början av 1900-talet. 498 I § 9 i reglementet föreskrivs 

att låntagaren skall ha ”allmänt och wäl känd credit”. Ståhles kreditvärdighet uppfattades med den 

                                                 

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

RAM. 

496 Särskilda Utskottets betänkande den 17 juni, s. 829, Bih. IV:2 1815, KB. 

497 Beträffande omfattningen av verksamheten att skapa betalningsmedel finns ett fenomen, som skulle kunna 

beskrivas som att ”äta kakan och ha den kvar” och bidrog till att öka omfattningen av de betalningsmedel som 

diskonterna skapade. Reglementet var inte tillräckligt begränsande. I Eli Heckschers exemplar av Brisman (1924) 

finns en kommentar med blyerts i marginalen till följande formulering i Brismans bok: ”De [assignationerna på 

tillgodohavandet i Banken] voro sålunda avsedda för den mindre rörelsens behov.” (Brisman (1924), s. 24. 

Exemplaret finns på Stockholms universitets bibliotek) Heckscher skriver: ”dvs. rörelsen bestod av reverser 

([treprocents]obligationer…+ assignationerna…; de voro sinsemellan utbytbara, och en insättare kunde ha endera, 

men ej båda, på samma insättningsbelopp [i fråga om assignationerna f.d. insättningsbelopp]”. Heckscher gör inte 

kommentaren att effekten av att treprocentarna var innehavarpapper var att betalningsmedel skapades två gånger på 

samma insättning och att en innehavare kunde vara ägare av båda. Om avskrivningsräkning hade varit obligatorisk, 

som i kanaldiskonten, hade problemet inte uppstått. Insättningarna på avskrivningsräkningen var inte 

innehavarpapper. 

498 Se t. ex. Gårdlund (1947), s. 138.  
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tidens mått som god ända fram till första kvartalet 1816, då ett stort borgenärsbyte skedde.499 

Skrivningen i §9 avspeglade den rådande och beprövade handelsseden. Men skrivningen 

förhindrade inte problemen med Ståhle. Han var tills de dåliga affärerna gjordes, en betydande 

skattebetalare i Malmö och uppfyllde den tidens krav på god kreditvärdighet även efter 1814.  

 

Det fanns ett motstånd bland handelsmän att berätta för mycket om sin förmögenhet.  Skälen 

redovisas i ett osignerat och odaterat protokoll från statsrådet i samband med att kronprinsen 

ville införa stränga villkor för handelsmännen, allt i syfte att motverka vad han ansåg vara deras 

valutaspekulation. 500 Begäran från kronprinsen var att Stockholms och Göteborgs handlande 

skulle uppge: ”… beloppet af deras utländska skulder, på sättet hur dessa tillkommit, och på de 

utvägar hvar och en har till deras gäldande…” Statsrådet satte sig emot detta förslag därför att: 

”Erfarenheten hade redan så ofta ådagalagt, huru ömtåligt det är för de handlande att yppa 

förhållandet med deras enskilda förmögenhet, och hemligheten var för dem i sådant fall af så 

mycket mera vigt, som deras credit deruppå beror, och som denna åter utgör hufvudsakliga 

grunden för deras verkningsförmåga.” Det var en paradox - ju mindre man visste, desto säkrare 

blev krediten. 

 

Som §9 var skriven blev den en ”fälla” för diskonten. Diskonten gav stora lån till vad 

direktörerna ansåg vara respektabla låntagare och med vad de betraktade som godtagbar säkerhet. 

Det visade sig att säkerheten var ihålig. Det fanns sätt att motverka denna fälla. I Göta 

kanaldiskontens villkor för ökat kreditiv från RSB 1815 föreskrevs att även med säkerhet i 

godtagbara panter, fick inte lånen till en ensam låntagare överstiga 18 000 Rdr.501 Någon sådan 

inskränkning fanns inte i det ursprungliga reglementet. I själva verket innebar de yngre 

diskonternas reglementen en lättnad i det avseendet jämfört med det reglemente, som 

upprättades för det privatägda Göteborgs Diskontkontor, som startade sin verksamhet 1783. Där 

stadgades att lånen ”… ehwad säkerhet ock gifwas kunde, ej någon må genom Discont-lån, tils 

widare blifwa Discont- Compagniet gäldenär för större Summa, än Femtusende Riksdaler 

Specie.”502 Formuleringen i § 10 i reglementet om möjligheten till större lån mot säkerhet i: ” 

fullkomligen säkert förwar stående Warupanter,” lämnade utrymme för misstag, vilket var fallet 
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med lånen till Ståhle, där säkerheten visade sig vara osäker. Utformningen av § 9 gav diskonten 

för vida ramar att agera. 

 

Obegränsad inlåning skapade behov av utlåning. Det totala beloppet på utlåningen begränsades 

inte. Skogman ser där en av huvudorsakerna till kollapsen 1817. Han hänvisar till: ”… lättheten 

att upptaga lån, eller till och med göra utlåningar, medelst löpande skuldförbindelser[treprocents 

obligationer] äfven å mindre summor och utan begränsadt maximum, på det hela, hvilka 

förbindelser kunde såsom penningar begagnas.”503 Praxis att utan prövning motta insättningar 

mot 3 procents ränta var en Moral hazard.(Begreppet diskuteras i avsnitt 3.2.) Om inte medlen 

gjordes räntebärande innebar de en kostnad för diskonten. Hade diskonten utnyttjat kreditivet, 

fanns möjligheten att betala av på det men även med denna möjlighet var frestelsen stor att låna 

ut – mot sex procent – till riskfyllda objekt. Problemet blev kännbart efter novemberkrisen 1815, 

då utlåningen skulle dras ned, men inlåningen inte begränsades: ”… och inom sex månaders 

förlopp hade, hvilket direktionen ej egde makt att hindra, enskilde personer för verkets räkning 

deponerat 400,000 rdr i riksbanken, hvilka stodo där till förlust för diskonten och bidrog till dess 

ruin, emedan hon måste betala 3 procents ränta för depositionerna, men ej fick assignera [skapa 

lånemedel Förf:s anm.] på deras belopp.”504  Ett sätt att minska inlåningen hade kunnat vara att 

sänka inlåningsräntan. Det fanns precedens på ett sådant förfarande. Fritz skriver om tiden efter 

1780 att när det fanns gott om pengar på marknaden försämrades inlåningsvillkoren, både vad 

avser uppsägningstid och ränta.505 Det fanns tre skäl till att inlåning i Malmö diskont var attraktiv 

även när inlåningsräntorna som erbjöds hos handelsmännen var högre. För det första var 

diskonterna tillkomna genom offentlig kungörelse och diskonterna uppfattades som 

offentligrättsliga subjekt. Att så var fallet styrktes av flera ingripanden för att skydda dem – alla 

tre - genom likviditetstillskott. Det andra skälet hade att göra med att Malmö diskont kunde 

absorbera stora insättningar. Det tredje skälet var att som ett bevis för insättningarna gav 

diskonten ut reverser, som kunde användas som betalningsmedel. 

 

Bancoutskottets regler 1815 och Kungl. Maj:ts regler 1816 

De regler som Bancoutskottet och Kungl. Maj:t utfärdade 1815 och 1816 var stränga och tydliga i 

sin utformning. Refererande till teoriavsnittet; North‟s uttalande om att institutionerna inte alltid 

skapas för att vara ”socially efficient” utan reflekterar maktstrukturen, dvs. att avspegla 
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uppfattningen hos dem med starkast förhandlingsposition stämmer på de nya regelpaketen. De 

två regelverken var ett utslag av 1800-talets kontinuerliga konflikt mellan regering och riksdag om 

vilka som styrde det finansiella systemet. (se nästa avsnitt om ”Huvudmannaskap) Genom båda 

regelpaketen inskränktes diskontens handlingsfrihet drastiskt. Bancoutskottets föreskrifter 1815 

syftade till en önskad ny inriktning och karaktär i diskonternas verksamhet; genom att försämra 

villkoren för kreditiv från RSB kunde man åstadkomma en kontraktion av utlåningsverksamheten 

i Malmö diskont och en konsolidering av diskontens finansiella ställning. Föreskriften om att det 

nya kreditivet skulle vara en ”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. Det nya regelverket fick inte avsedd effekt. 506 

 

Små låntagare trängdes ut i strid med reglementet. I Kungl. Maj:ts regler från den 31 januari 1816 

föreskrevs att Malmö diskont skulle 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 mål 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.  

§ 10 i diskontens reglemente aktualiserar konflikten mellan två institutioner – reglerna 1816 och 

reglementet. 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 omöjlig att följa, vilket 

Toll och Stjernswärd vittnade om. Det uppstod, på grund av de stora lånen till Ståhle, Malmros 

och Kock (som diskonten inte kunde få tillbaka)och det samtidigt påtvingade kravet att strama åt 

utlåningen, en utträngning (”Crowding-out”) av mindre låntagare. Speciellt under våren 1816 var, 

som beskrivs av Toll och Stjernswärd, behovet av ”små” lån stort.  

 

Huvudmannaskap 

Det fanns en motsättning mellan Kungl. Maj:t och ständerna, med rötter i 1700-talet, som kom 

att genomsyra det politiska livet under hela 1800-talet. Statsvetaren i Uppsala Gunnar Rexius 

skriver: ”Regeringen står sålunda redan 1810 på vakt gentemot en utveckling af riksdagens 
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var höga tvingades bankerna hitta en väg runt denna regel och startade därför penningmarknadsfonder utanför USA, 

som kunde inlösas samma dag (a vista) och placerade insättarnas medel på den korta penningmarknaden och därmed 

kunde bankerna erbjuda en hög ränta på kundernas insatta kapital. 
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finansmakt, som kunde blifva vådlig för förvaltningens självständighet.”507  Fritz beskriver att 

konflikten mellan Kungl. Maj:t och ständerna existerade redan 1773. Han konstaterar att det nya 

Diskontkompaniet skulle kunna erbjuda kortfristiga krediter till kronan och det skulle skapa ökad 

finansiell frihet för Gustaf III.508 Ett konkret uttryck för den tidens motsättning var användandet 

av Riksgäldskontoret 1789 för att finansiera konungens misslyckade krig i Finland. I 

Regeringsformen 1809 behölls riksdagens ansvar för Riksens Ständers Bank men Kungl. Maj:t 

uppträdde som ansvarig för diskonterna, åtminstone till dess räkningen skulle göras upp efter 

kraschen 1817. 1809 års Regeringsform tillerkände Kungl. Maj:t ett som Göran B. Nilsson 

uttrycker det: ”… exklusivt svenskt privilegium, nämligen makten att på egen hand utfärda 

bestämmelser rörande Riksens hushållning, dvs. ensamrätt till den s.k. ekonomiska lagstiftningen. 

Karl XIV Johan och hans rådgivare begagnade på 1830-talet denna rätt till att på egen hand 

införa systemet med privatbanker med rätt att ge ut egna sedlar…”509 Göran B. Nilsson skriver: 

”Bankpolitiken hade blivit ett huvudnummer i den genom århundradet [1800-talet] pågående 

maktkampen mellan regering och riksdag.”510 Det var genom 1824 års banklag som konungen, 

kort efter de yngre diskonternas fall, skapade möjligheten att grunda nya privata banker – efter 

tillstånd av Kungl. Maj:t - även om det skulle dröja till 1830 innan den första (Skånska 

Privatbanken)grundades. Ekonomhistorikerna Mats Larsson & Håkan Lindgren konstaterar att 

skälet till inrättandet av de enskilda bankerna var huvudsakligen politiskt och avspeglade 

maktkampen mellan riksdag och regering om den ekonomiska makten.511  

 

På 1812 års riksdag hade ständerna i stort sett gått på regeringens linje i alla frågor. Redan på 

nästa riksdag repade riksdagsmännen mod. Ett exempel på ständernas konfrontativa beteende 

mot Kungl. Maj:t var när de förlängde Malmö diskonts oktroj 1815. Skogman skriver: ”Denna 

förlängning i oktroyen för Malmö diskont beviljades oformligen af Rikets Ständer utan 

föregången anmälan hos Kongl. Maj:t eller anhållan om dess bifall, och utgör ett af de många 

exemplen på det anarkistiska elementet i Sverges Statsförvaltning.” 512 Malmö diskont finansierade 

inte regeringen direkt, däremot var den och de andra diskonterna till hjälp att lyfta av finansiering, 

som annars hade kunnat hamna hos regeringen, t. ex. för Göta kanalbygget eller enskiftets 
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genomförande. Diskonten hade tillkommit enligt en kunglig kungörelse, vilket borde tala för att 

konungen var huvudman. Däremot satte vid olika tidpunkter riksdagen, via bancoutskottet 

(augusti 1815) regler för deras verksamhet. Men regeringen slog tillbaka efter novemberkrisen 

1815. Det kan invändas att regeringen enbart föreskrev regler för sitt stöd, men uttryckssättet, 

som det i skrivelsen från Kungl. Maj:t den 10 januari 1816 stöder uppfattningen att regeringen 

uppfattade sig som huvudman. Detta huvudmannaskap behöll de ända till kraschen, för att då 

kollapsen var ett faktum, vältra över ansvaret på ständerna på riksdagen 1817-1818. 

 

Revisionen 

Det faktum att regeringen tog kontrollen i novemberkrisen 1815 var 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.”513 Regeringen hade vare sig bett RSB eller ständerna om hjälp eller informerat dem.  

 

Revisionen av diskonten var formellt reglerad i reglementets § 15, där det föreskrevs att Banken 

skulle ha ett ombud bland revisorerna, som förutom RSB:s ombud skulle omfatta tre av 

stämmans i diskonten valda revisorer. Revisorernas agerande föranledde anmärkningar. Till och 

med åklagarna mot diskontdirektörerna efter kraschen konstaterade att revisionerna inte hade 

varit tillräckligt noggranna, även om revisorernas ton skärptes mot slutet. Mengel beskriver 

revisionen 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‟.” 514 

 

                                                 

513 Brev från Johan Christopher Toll till Carl Mengel den 20 februari 1816, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 

514 Mengel (1887). 
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Åklagaren Laurin påpekar också att revisionerna 1814 till 1816 utfördes med ”en förunderligt lätt 

och warsam hand”515 Även en insändare i pressen konstaterar med facit i hand: ”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.”516 Revisionen blandades ihop 

med inspektionen och hade ingen oberoende ställning. 

 

Inspektion  

Begreppet bankinspektion fanns inte på den Malmö diskonts tid.517 Det blev snarast fråga om ad 

hoc inspektion, framförallt genom de fyra utredningarna, som beordrades av Kungl. Maj:t. En 

löpande övervakning skedde genom de rapporter, som skickades in månatligen till regeringen 

från våren 1816, men de lades bara till handlingarna och de resulterade inte i några konkreta 

åtgärder.  

 

Ett ytterligare exempel som har med inspektionen av hur diskonten följde reglerna att göra rör 

överassigneringen. Redan Skogman skrev att den tilläts, fast den inte var tillåten: ” Discont – 

allmänna inrättningar till bewiljande af lån å endast personlig säkerhet äro måhända skadliga, om 

de äga rätt att utgifwa obligationer på obestämdt belopp, eller äfwen assignationer på Riksens 

Bank, utan sträng control mot öfwer-assignering.518 Det hade inte varit omöjligt att genomföra en 

sådan kontroll. I de gamla reglerna fanns sanktioner mot de, som vid upprepade tillfällen 

överassignerat, dvs. att assignationer presenterats för inlösen utan att täckning fanns. 

 

                                                 

515 Laurin den 6 april 1818, s. 6, KB. 

516 En insändare, Anmärkaren no 11 den 20 december 1817, KB. 

517 Det finns två inslag i statens tillsyn av bankväsendet – övervakning och inspektion. I princip är det detsamma, 

men i verkligheten kan konsekvenserna bli väldigt olika. Övervakning är att skapa regler och sen infordra rapporter 

om hur verksamheten bedrivs, vilket skedde för Malmö diskont efter 1815. Inspektion är att besöka finansiella 

institutioner och genom att gå igenom deras räkenskaper bilda sig en mer detaljerad uppfattning om deras ställning. 

Detta gjordes af landshövdingen af Klinteberg vid fyra tillfällen. Skillnaden mellan övervakning och inspektion kan 

vara betydelsefull. För att visa att det även gäller i modernare banksystem ges ett exempel från Japan efter det första 

världskriget. Den japanske ekonomhistorikern Norio Tamaki skriver att finansministeriet föredrog övervakning 

framför inspektion och att denna inställning ledde till katastrof. (Tamaki (1995), s. 126) Det japanska bankväsendet 

genomgick stora bankkriser både 1920 och 1927, som ett resultat av bristande inspektioner. Först efter krisen fann 

man exempel på koncentrerad långivning, bristande säkerheter mm som inte framkom i insända rapporter.  

518 Common-Place Book, den 12 september 1814 “Bermudabrevet”, s. 21, E 5372, Skogmanska samlingen, RAM. 
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Sammanfattningsvis var varken huvudmannaskap, inspektion eller revision väl definierade eller 

konsekvent tillämpade för Malmö diskont. Det ledde till att ledningen för diskonten hade skäl att 

vara osäkra på vem eller vilka som bestämde, vilka kontrollinstanser som var viktigast och hur 

strängt de skulle komma att övervakas och om deras agerande skulle tillåtas eller ej.  

 

Statens roll i bankkriser – Lender of Last Resort fanns i praktiken 

Både RSB och Kungl. Maj:t hade fram till hösten 1817 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. Stödet till de yngre diskonterna illustreras i nedanstående tabell 7, som konstruerats 

efter beskrivningar i litteraturen. 
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Tabell 7: Stödet till de yngre diskonterna 1805 - 1817 

Kris Berörda 

diskonter 

Orsak Åtgärd/ 

Beslutande 

Medel från Belopp (lån) 

1805 MD, GD Uttagsanstormning 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, GD, 

MD 

Uttagsanstormning 

(i flera vågor) p. 

gr. av svensk-

finska kriget 

RSB/ BF RD och RGK ÅD – 232 

tRdr/ MD – 

410 tRdr/ GD 

– 0 (se Anm.) 

1809 MD, GD Statskuppen i mars RS (?) RSB 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 Uttagsanstormning 

p. gr. av osäkerhet 

om fortsatt stöd 

till kanalbygget 

RS RSB Fördubbling av 

kreditiv med 

800 tRdr 

1815 (hösten) MD, GD Uttagsanstormning 

p. gr. av osäkerhet 

om kundkvalitet 

Kmt RSB (?) MD - 700 tRdr  

GD – 400 tRdr   

 

1817 MD, GD, 

GKD 

Uttagsanstormning 

p.gr. av MD:s 

svåra ställning 

Kmt RD (?) MD – 200 tRdr 

1817 

(avveckling) 

MD, GD, 

GKD 

Uttagsanstormning 

Diskonternas 

kollaps 

RS RGK Täckande av 

borgenärernas 

fordringar 

 

Källor: Brisman(1924), Andreen (1958) 

Anm. MD = Malmö diskont, GD = Göteborgs diskont, GKD = Göta Kanaldiskonten, ÅD – Åbo 

diskont(Åbo diskont fick stänga efter krisen 1808 – 09), RSB = Riksens Ständers Bank, BF = 

153 

 

Tabell 7: Stödet till de yngre diskonterna 1805 - 1817 

Kris Berörda 

diskonter 

Orsak Åtgärd/ 

Beslutande 

Medel från Belopp (lån) 

1805 MD, GD Uttagsanstormning 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, GD, 

MD 

Uttagsanstormning 

(i flera vågor) p. 

gr. av svensk-

finska kriget 

RSB/ BF RD och RGK ÅD – 232 

tRdr/ MD – 

410 tRdr/ GD 

– 0 (se Anm.) 

1809 MD, GD Statskuppen i mars RS (?) RSB 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 Uttagsanstormning 

p. gr. av osäkerhet 

om fortsatt stöd 

till kanalbygget 

RS RSB Fördubbling av 

kreditiv med 

800 tRdr 

1815 (hösten) MD, GD Uttagsanstormning 

p. gr. av osäkerhet 

om kundkvalitet 

Kmt RSB (?) MD - 700 tRdr  

GD – 400 tRdr   

 

1817 MD, GD, 

GKD 

Uttagsanstormning 

p.gr. av MD:s 

svåra ställning 

Kmt RD (?) MD – 200 tRdr 

1817 

(avveckling) 

MD, GD, 

GKD 

Uttagsanstormning 

Diskonternas 

kollaps 

RS RGK Täckande av 

borgenärernas 

fordringar 

 

Källor: Brisman(1924), Andreen (1958) 

Anm. MD = Malmö diskont, GD = Göteborgs diskont, GKD = Göta Kanaldiskonten, ÅD – Åbo 

diskont(Åbo diskont fick stänga efter krisen 1808 – 09), RSB = Riksens Ständers Bank, BF = 



154 

 

Bankofullmäktige, RD = Riksdiskonten, RGK = Riksgäldskontoret, RST = Riksens Ständer, Kmt = 

Kungl. Maj:t 

 

Som framgår av tabellen gavs stöd vid åtta tillfällen under tolv år. Kriserna 1805 och 1807 var 

små, men redan när Åbo diskont hamnade i kris var beloppen stora; Malmö diskont fick stöd 

med ett belopp som var lika stort som den slutliga förlusten efter kraschen 1817. 1809 års kris var 

en krusning efter statskuppen och stödet var litet, medan 1813 var beloppen ansenliga under den 

ekonomiska krisen, då räntorna trissades upp och diskonterna hade svårigheter att attrahera 

kapital. Under 1815 års första kris var det Göta kanalprojektet som ifrågasattes, medan höstens 

kris (som beskrivs utförligt i texten) var relaterad till problemen i handeln. 1817 gavs, som 

framgår av tabellen ett mycket litet bidrag till krisens avvärjande. Den avslutande krisen innebar 

att staten beskyddade borgenärer efter kraschen och är ett exempel på Lender of Last Resort för 

det finansiella systemet, även om Malmö diskont inte överlevde.  

 

Bidragen återbetalades vanligtvis snabbt. Ett exempel är 1808-09 års kris där Malmö diskont : 

snart kunde återbetala likviditetsstödet.519  Bancoutskottet kritiserade hjälpen, men 

Bankofullmäktige ansåg sig ”… ej hafva kunnat undgå till förekommande af den oreda i allmänna 

rörelsen, som inställd inlösen af de privata diskonternas obligationer skulle hafva förorsakat.”520 

Även det bistånd de fick i november 1815 (700 000 Rdr) återbetalades, även om det tog ett och 

ett halvt år. 

 

Det offentligas insats under och efter novemberkrisen 1815 var kraftfull. Den insats som staten 

gjorde då, var reservationslös och till synes obegränsad. För att sätta insatsen i ett historiskt 

perspektiv, så var den insats, som den svenska staten gjorde under 1990-talets bankkris i 

karaktären lik den som ägde rum under novemberkrisen 1815, med den betydelsefulla  

skillnaden att staten på 1990-talet inte skärpte reglerna för bankverksamheten efter krisen så 

drastiskt som de gjorde för Malmö diskont efter krisen.  

 

Även på statsrådssammanträdet den 27 september 1817 axlar regeringen ansvaret för ett 

likviditetsstöd. Skogman skriver om detta: ”Vid närmare undersökning om ställningen i Malmö 

diskont, fanns likväl icke rådligt eller görligt att uppehålla den med bidrag från Statens sida, och 

                                                 

519 Brisman (1924), s. 33. 

520 Skogman II:1 (1846), s. 21. 
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519 Brisman (1924), s. 33. 

520 Skogman II:1 (1846), s. 21. 
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redan den 1 Oktober…”521 ”Rådligheten”, dvs. om det är klokt att hjälpa diskonten är en 

bedömningsfråga, men beträffande ”görligheten” dvs. om de kunde hjälpa diskonten så fanns 

resurser. Stödbeloppet var efter statsrådssammanträdet den 27 september 1817 satt till 200 000 

Rdr, men protokollet anger att det fanns möjlighet att öka till 500 000 Rdr. I statsrådsprotokollet 

från den 27 september uttrycker man sig som om de 200 000 riksdalerna skulle följas av mer. De 

skriver: ”…att i sådant afseende till en början 200,000 Rdr…” skulle anslås för att rädda 

diskonten. Redan efter några dagar drogs detta stöd in och lösningen av krisen remitterades till 

ständerna.  

 

En skillnad mellan 1815 och 1817 var att staten i den förra krisen var av den uppfattningen att 

Malmödiskonten hade en solid ställning. Det existerade vad Mishkin kallar en Moral hazard (se 

avsnitt 3.2.) på grund av assymetrisk information. I statsrådsprotokollet den 10 janauri 1816 står 

det:  

 

”Hvad åter beträffar ordningen och terminerna för återbetalningen af det lån 

Malmö Discont Werk erhållit, trodde tillförordnade Stats Secreteraren, att något 

därom ännu inte kunde bestämmas med full säkerhet om ofelbar verkställighet 

däraf; men som berörde Discont Werks Credit nu syntes fullkomligen återställd 

och insättningarne af enskilde medel hos det härvarande Contoir redan upgått till 

ett betydligt belopp, så förmodade tillförordnade Stats Secreteraren, att däraf skulle 

snart någon afbetalning till StatsWerket kunna göras, utan att Discontens fond i 
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Malmö Discont belägenhet, har lyckligtvis ei gjort någon sensation här, medan man ei känner 
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522 Protocoll öfwer Handels och Financeärender, hållet inför Hans Maj:t Konungen i Statsrådet den 10 januari 1816, 
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Wirsénska samlingen, RAM. 
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ansvar för det finansiella systemet verkligen existerade, om än inte för bankernas aktieägare eller 

direktörer. 

 

Å andra sidan hävdade diskontdirektörerna – och levde i den föreställningen – att Skåne skulle 

vara för viktigt för landet, för att regeringen inte skulle komma till dess undsättning. De hyste: 

”..det hopp att Kongl. Maj:ts landsfaderliga ömhet för en så viktig province, som Skåne, 

säkerligen skulle komma dess räddning till mötes.” 524 

 

Beträffande vilka personer, som gjorde sig till tolk för Lender of Last Resortfunktionen, så finns 

det två tydliga exempel. Den förste är Hans Järta, i samband med sitt agerande under 1815 års 

kris. Den andre var Gustaf Fredrik Wirsén, som på riksdagen 1817 (efter kraschen) sade:  

 

”Beträffande åter frågan om placerade allmänna Medel i Götha Canal Discont, så 

har sådant skett efter Kungl. Maj:ts Nådiga Beslut, och glädjer jag mig deråt att 

Constitutions-Utskottet snart blir i tillfälle att erfara de skäl som dertill föranledt. 

Det skall befinnas, att det då hvarken var medelbarligen för Canalens skull, ej heller 

för Räntevinsten; men för att uppehålla det allmänna Credit-väsendet. Jag nyttjar 

sålunda och fast häldre detta tillfälle öppet förklara, att om jag haft den äran deltag i 

Rådslagen härom, skulle jag tillstyrkt alla disponibla Medels placerande, för att 

afböja den nu mera inträffade financiella Crisis; som oaktadt de utvägar Riksens 

Ständer nu kunna bereda till ordningens återställande, följderne af hvad som skett 

likväl hvarken kunna föreses eller beräknas.”525  

 

Detta uttalande kan jämföras med t.f. Statssekreteraren Klintberg i statsrådet den 23 juli 1817 när 

Malmö diskont diskuterades: ”Att genom uppoffringar och Statsverkets medel söka uprätthålla 

Discontens Credit vore en anstalt, som i nuvarande omständigheter kunde så mycket mindre i 

underdånighet tillstyrkas, som de penninge-biträden, hvilka därtill erfordrades ej ens kunde till sitt 

belopp med någon säkerhet beräknas;”526 Skogman redovisar sin uppfattning av regeringens 

uppfattning. Skogman skriver:  

 

 

                                                 

524 “Enskilt protokoll” den 2 juni 1817, Lit. A, RGK 2535, RAA. 

525 Adelns riksdagsprotokoll den 8 december 1817, RB. 

526 Statsrådsprotokollet, Handels och Financeexpeditionen den 23 juli 1817, RAM. 
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”Kongl. Maj:t ansåg erfarenheten hafva ådagalagt, att dylika enskilte inrättningar 

voro förenade med missbruk och olägenheter. Banken eller något annat Riksens 

Ständers verk borde hädanefter styra hela diskontrörelsen. Men det förflutna tillhör 

oss ej mer: det onda vore skedt och måste botas. Staten hade väl icke garanterat de 

enskilta diskonterna: billighet och allmänna interesset påkallade likväl Statens 

mellankomst.”527  

 

Diskonterna hade fått understöd i samtliga kriser fram till 1817. Betraktade ledningen sin 

situation som en likviditetskris är deras passivitet under de sista åren förståelig. De kunde dröja 

med att avslöja sin ställning i hopp om att situationen skulle förbättras. Det gäller inte bara 

banker och inte bara förr i tiden. Så här resonerades det i samband med Saléninvests konkurs på 

1980-talet. Olofsson skriver: ”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.” 528 Likheterna är fler. Saléngruppen hade 

(dittills) inte förorsakat staten några förluster och hade amorterat på lånen.  Men från 

myndigheternas sida ansåg man att det var att dra för stora växlar på statens tidigare välvillighet 

och lät Saléninvest gå i konkurs.529 Diskontens direktion, liksom ledningen i Saléninvest, kunde 

visa upp dokumenterad god vilja att betala av på stöd och att rätta till problem.  

 

Sammanfattningsvis: statens ansvar för det finansiella systemet existerade och staten hade agerat 

som Lender of Last Resort. Det var en stark institution. Detta är en ny kunskap, eftersom statens 

ansvar som Lender of Last Resort brukar hänföras till först långt senare under 1800-talet, 

vanligtvis med början hos Johan August Gripenstedts ingripande i krisen 1857.530 Ledningen i 

diskonten hade grund för en erfarenhetsmässigt baserad uppfattning att de skulle få hjälp i sin 

kris.531  De var ett fall av ”pattern recognition”, som North beskriver. 

                                                 

527 Skogman II:1 (1846), s. 86. 

528 Olofsson (2000), s. 70. 

529 Ibid., s. 143. 

530 Se t. ex. Jonung (2009), s. 80.  

531 Eichengreen skriver att upprepade räddningsinsatser skapar Moral hazard genom att försämra marknadens 

disciplin.” (Eichengreen (2002), s. 52). Även Thornton påpekar detta (Thornton (1802), s. 165, not) Problemet finns 

än idag och när Alan Greenspan vid ett flertal tillfällen gripit in och hjälpt marknaden (vid 1987 års börskrasch, i 

samband med svårigheterna för Long Term Capital Management etc.) myntades uttrycket ”Greenspan put”, som 

innebar höga förväntningar på Federal Reserve Bank om att alltid hjälpa den finansmarknaden i händelse av 
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Banksed 

Direktörerna i Malmö diskont hade ingen dokumenterad erfarenhet av bankverksamhet. Det är 

också tveksamt om de hade någon erfarenhet av en omfattande inlånings- och utlåningsrörelse, 

som t. ex. de stockholmska eller göteborgska handelsmännen hade i sina stora handelshus. 

Förutsättningarna för bankverksamhet var dessutom olika i Göteborg och Malmö. I Göteborg 

fanns det föregångare till Göteborgs diskont.532 Även om diskontledningen i Malmö, liksom i 

Göteborg, rekryterades från handelsmän i staden, lyckades göteborgarna bättre med sin 

bankverksamhet än i Malmö. Den danske ekonomhistorikern Per H. Hansen hävdar att det finns 

ett samband mellan ålder på bank – eller bankverksamhet - och dess sårbarhet för att gå under: 

Han konstaterar att det finns bevis för att yngre banker (under 1900-talets första del) hade en 

större sannolikhet för att falla än äldre.533 Hansen visar att bland de banker som etablerats efter 

1914 fanns en betydligt större andel som kollapsade under perioden 1920 -1933 än de som hade 

en historia från 1800-talet. Även om Göteborgs och Malmö diskonter inledde sin verksamhet 

samtidigt, fannns det en erfarenhet av bankverksamhet i Göteborg, som inte fanns i Malmö. I 

Malmö fanns det betydande handelsmän, men inga handelshus med framträdande ställning. Vad 

Fritz skriver om direktionen i Diskontkompaniet: ”Grosshandlarna bör dock ha haft någon 

erfarenhet av bankirrörelse, eftersom sådan förekom i de stora köpmanshusens affärer.”534 kan 

inte direkt överföras till Malmö diskont. I Malmö fanns ingen bankerfarenhet att luta sig mot. 

 

Bland de informella institutionerna intar utvecklingen av bankseden (-praxis) en huvudställning.  

Bankseden utformades över tiden och hade sina rötter i handelsseden. Denna kodifierades, som 

Commons beskriver, i reglementen för både de äldre och yngre diskonterna. Skillnaden mellan 

formella regler och praxis för bankverksamheten blev under diskontens tid stor. Direktionen 

agerade oftast efter gällande formella bestämmelser, men när de överträtt bestämmelserna, 

skedde detta med öppet eller tyst medgivande. Ett exempel på hur bankseden utvecklades är de 

decharger/ ansvarsfrihet på bolagsstämmorna, som diskontdirektionen fick, trots uppenbara och 

kända brott mot reglementet. 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. Storleken på 

                                                                                                                                                         

svårigheter. En ”put” innebär en rättighet att överlåta tillgångar till ett på förhand givet pris eller att staten går in och 

sätter ett ”golv” för tillgångars värde.   

532 Göteborgs diskontkontor 1783 – 1795 och Göteborgs Riksgäldsdiskont 1797 – 1804. 

533 Hansen i Cassis et al (1996), s. 32. 

534 Fritz (1967), s. 155. 
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diskontens lån var t. ex. 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/ ansvarsfrihet.535   

 

Utlåningen i Malmö diskont bedrevs under de sista åren i valet mellan att följa två regelsystem 

(institutioner) – riksdagens och regeringens från 1815 och 1816 å ena sidan och handelsseden å 

den andra. I reglementet angavs att lånen inte fick löpa på mer än sex månader. Praxis hos 

handelsmännen i deras kreditgivning var enligt Samuelsson lån på sex, nio eller tolv månader.536 

dvs. längre löptider än diskontens reglementes maximala löptid på sex månader. Dessutom var 

praxis bland handelsmännen att lånen ofta blev mer långfristiga, ibland upp till flera år, bara 

räntorna betalades.537 Malmö diskont reglerades formellt under de sista åren av de strikta reglerna 

från 1815 och 1816 men det gick inte att driva in lån från låntagarna i den takt reglerna föreskrev. 

Inför alternativet att lagsöka sina låntagare, beviljade diskonten istället otillåtna omsättningar av 

lånen. De kunde luta sig mot precedensen med godkännande av felaktiga åtgärder i efterhand om 

bara direktionen visade att de försökte rätta till situationen och det gällde även på högre ort. 

Kungl. Maj:t instruerade t. ex. 1816 justitiekanslern att inte inleda någon rättslig prövning av 

direktionens brott mot reglementet och stödde på detta sätt en ny praxis. Regelsystemet 

utvecklades enligt vad som i teoriavsnittet av Commons betecknas som ”case law”.   

 

När det gäller kreditgivningen fanns också en låntagarpraxis. Låntagarna var inte utan skuld. 

Nyberg skriver:“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.”538 Edgren 

skriver om samma sak: ”Risken med köpmannaandans utbredande var att alltfler levde efter 

devisen att det inte var fult att ‟för vinnings skull‟ bryta en lag.”539 Maria Ågren redovisar sin 

uppfattning: ”Mellan 1767 och 1830 utfärdades fem mer utförliga förordningar eller lagar som 

rörde regleringen av konkurser. (not) Flera av dem motiverades uttryckligen med hänvisning till 

                                                 

535 Falkman (1986), s. 453. 

536 Samuelsson (1951), s. 105. 

537 Ibid., s. 105. 

538 Nyberg (2007), s. 11. 

539 Edgren (2005), s. 131. 
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535 Falkman (1986), s. 453. 

536 Samuelsson (1951), s. 105. 

537 Ibid., s. 105. 

538 Nyberg (2007), s. 11. 

539 Edgren (2005), s. 131. 
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gäldenärernas beteende; det gäller här inte så mycket deras försök att dra ut på tiden som deras 

rentav svekliga förfarande gentemot sina fordringsägare.”540  

 

Utdelningspolitiken vållade också problem för diskonten. På den vinst, som översteg sju procent, 

skulle RSB erhålla en tredjedel. Hur det fungerade för att uppnå den  höga avkastningen 

varierade, men det skapade förväntningar och krav hos aktieägarna. Det kom t. ex. till uttryck hos 

Jacob de la Gardie, i ett anförande på bolagsstämman i februari 1818 där han redovisade sin 

uppfattning om vad som förespeglats aktieägarna vid teckningstillfället, nämligen: ”7 procents 

interesse utfästes som ett minimum”541 Utdelningspolitiken var generös och det var först efter 

Kungl. Maj:ts regler 1816, som utdelningen till aktieägarna sänktes. Om en stor del av vinsten 

delades ut, så uppnåddes ingen konsolidering av diskonten. Det fanns inga regler om 

konsolidering eller kapitaltäckning i diskontens reglemente. Att dela ut 26, 28 respektive 28 

procent räknat på det nominella aktiekapitalet under de svåra åren 1812 till 1814 är ett tecken på 

att aktieägarnas krav hade vuxit.542 Att det var möjligt att dela ut så mycket berodde dels på de 

lönsamma ”agiotageafföärerna” och dels på att handelns kris kom först efter Napoleonkrigen. 

 

Utdelningspolitiken, som undergrävde diskontens finansiella ställning, går att härleda ur 

handelsseden. Även när samhällsekonomin var svag, som under fastighetskrisen 1812 – 1814, så 

gav diskontaktien en mycket hög utdelning.543 En ledtråd till varför avkastningen trots krisen var 

så hög finns i Samuelsson (1951) där han beskriver beteenden hos köpmän i Stockholm. Han 

skriver att handelsmännen vanligtvis bara lät en mindre grundinsats stanna kvar i handelsbolagen. 

Istället tog man ut så mycket man kunde för investeringar i sin personliga egendom. Samuelsson 

karaktäriserar handelsbolagen som ”tillfälliga” skapelser och familjen som ”varaktig”544. 

Samuelsson beskriver det som ett levnadsmönster. Handelsmännen drar sig ur sina bolag 

                                                 

540 Ågren (1992), s. 55. 

541 Protokoll vid bolagsstämma den 8 januari 1818 med bilagor, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM.  Det går mot 

bakgrund av detta uttalande att spekulera i att det finns ett motstånd mot sänkningar av utdelningar, ”a stickiness in 

dividends”, liknande det som råder för löner. För en mångfasetterad diskussion om ”stickiness of wages”, som är 

svåra att sänka. (se t. ex. Akerlof & Shiller (2009)). 

542 Det finns en modern parallell till för höga krav på företagen. I Franzén (2009) hävdas att de (orealistiska) 

avkastningskrav, som ställs på företagen, ”i kombination med bonuskultur”, bidrar till finansiella krisers uppkomst 

543 Räntorna var höga på den inofficiella kreditmarknaden men utdelningsprocenten (28 %) var ändå långt över 

dessa. En förklaring kan vara att aktien betalades i en högre kurs än nominella värdet. 

544 Samuelsson (1951), s. 221. 
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antingen för att starta nya företag eller dra sig tillbaka och leva på sin förmögenhet.545  

Samuelssons sammanfattande slutsats är: ”Samtidens uppfattning, att det i handelsrörelsen 

samlade kapitalet ‟berövades‟ denna till förmån till annan verksamhet kan inte bestridas.”546 Detta 

var den gängse handelsmannaseden. Alla tre direktörer i diskonten och många av aktieägarna var 

handelsmän.  

 

Sammanfattningsvis var en delförklaring till Malmö diskonts problem att diskonten drevs som ett 

handelshus och med handelsseden som rättesnöre. 

 

Sociala relationer 

Sociala relationer var en broms för att avslöja det verkliga tillståndet i diskonten. Som framgår av 

bakgrundsteckningen i avsnitt 3.3. och i bilaga 7 var diskontledningen djupt inblandad i det 

sociala livet i Malmö; umgänge, förvaltning och affärer. De tillhörde med Commons terminologi, 

som redovisas i teoriavsnttet,  en ”kollektiv rörelse” (”Collective movement”). I detta kollektiv 

utmejslades regler, som  hörde ihop och påverkade agerandet. Ågren, som har undersökt 

handelsmän i Stockholm under 1700-talet skriver 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. Mellan individerna finns oskrivna 

normer som påverkar möjligheten att agera.”547 och hävdar att ”den sociala dimensionen” 

påverkade det ekonomiska beteendet.548 

 

Scott‟s uppfattning som redovisas i avsnitt 3.3. är att det utvecklas roller som inte bara gör att det 

går att förutse hur en aktör skall agera, utan blir vad Scott kallar i citatet i teoriavsnittet 

”normative expectations”, dvs. vad som förväntas av aktörerna. Scott talar även om den press en 

sådan norm kan medföra. Påverkan som styrmedel var dubbelriktad. På samma sätt som 

framgång för diskontdirektörerna ställde höga poster både i sällskapslivet och i Malmös 

förvaltning i utsikt, skulle problem för diskonten förstöra direktörernas sociala position och 

ruinera dem, det skulle utdömas ”Collective sanctions” med Commons terminologi. 

 

                                                 

545 Ibid., s. 13.  

546 Ibid., s. 223. 

547 Ågren (2007), s. 35. 

548 Ibid., s. 119. 
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Om ett gott anseende och hög social ställning låg till grund för affärer och kreditgivning finns det 

skäl till varför det allvarliga tillståndet för diskonten inte avslöjades innan problemen blev för 

stora och beslutet om att redovisa sanningen togs av andra. För diskontdirektörerna fanns det 

stora risker med förlust av status och affärsmöjligheter med att gå ut med sanningen. Det var en 

kombination av affärsvärld, politisk maktsfär och social elit som diskontdirektörerna riskerade att 

stängas ute från. Den sociala kontrollen fungerade som en broms på avslöjandet.  

 

Förtroende, rykte och öppenhet 

Institutionerna förtroende (”trust”) och rykte (”reputation”) hör ihop. Ett högt förtroende bidrar 

till ett gott rykte. Finanssektorn är särskilt sårbar för förändringar i förtroendet, eftersom 

finansieringen är kortfristig och utlåningen mer långfristig. Ett försämrat förtroende som leder till 

ett sämre rykte får stora effekter för kapitalförsörjningen. 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.‟ ”549  

 

Förtroendet hos allmänheten till de yngre diskonterna rubbades vid flera tillfällen. Detta ledde till 

tillfälliga uttagsanstormningar mot Malmö diskont men insättarna återvände. Ända in i det sista 

var Malmö diskonts förtroende högt. Chocken vid kraschen blev stor för Malmöborna. 550 Att 

RSB under 1817 fick ett ombud i direktionen för diskonten visar att staten så småningom insåg 

betydelsen av förtroende. Detta ombud skulle: ”deltaga i werkets styrelse, hälst sådant anses lända 

till förstärkande af werkets Credit[i detta sammanhang = förtroende Förf:s anm.], utom de öfrige 

fördelar, som derigenom skulle beredas.”551 

 

                                                 

549 Brisman (1924), s. 32. 

550 Se t. ex. Halling (1878 – 1880), s. 165 ff. Förtroende kan svänga snabbt. George A. Akerlof och Robert J. Shiller 

skriver: “The very meaning of trust is that we go beyond the rational. Indeed the truly trusting person often discards 

or discounts certain information.” “But then, when the confidence disappears, the tide goes out. The madness of 

their decisions stands revealed.” (Akerlof & Shiller (2009), ss. 12 and 13). 

551 Bolagsstämmoprotokoll, Riksarkivets ämnessamlingar, RAM. 
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Förtroendet var inte bundet till företag eller organisationer, det var också personligt. Carl Magnus 

Nordlindhs var en respekterad person in i det sista.552 Men även Ståhle kunde efter sina samtida 

inge förtroende och utstråla charm: ” Ett lyckligt utseende och umgängessätt hade bidragit att 

skaffa honom ännu helt ung inträde i flera af de mest ansedda husen i staden – något den tiden 

sällsynt.”553 Även i modern tid och före krascher kan personers charm dupera omgivningen. 

Bankdirektören Lars-Erik Thunholm framhåller Kreugers legendariska förmåga att inge 

förtroende.554 

 

Öppenhet kan bidra till ett högt förtroende. Hemlighetsmakeri (bristande öppenhet) leder, när 

det avslöjas, till ett sjunkande eller till och med raserat förtroende. Hemlighetsmakeriet eller 

oviljan att dela med sig av information var stor i samband med diskontens affärer. Kostnaden för 

att avslöja diskontens prekära läge var hög. Inte förrän i oktober 1816 fick Bancofullmäktige 

tillgång till månadsrapporterna från diskonten.555 RSB, riksdagens bank, hade årligt 

revisionsansvar sedan diskonten grundades men riksdagen, via Bancofullmäktige, fick först på ett 

sent stadium fortlöpande insyn i diskontens verksamhet. 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 uttagsanstormning 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 däremot, 

som nämnts tidigare centralisera bankväsendet och minska sedelmängden.  

 

Bidragande till att den institutionella påverkan fick så stort genomslag var att det fanns en 

incitamentstruktur, som tillsammans med psykologiska faktorer förstärkte den institutionella 

påverkan. I den följande texten skall denna incitamentstruktur och de psykologiska faktorerna 

genomgås.  

 

                                                 

552 Halling (1878 – 1880), s. 165. 

553 Ibid., s. 157. 

554 Thunholm (1995), s. 238. 

555 Kungl. Maj:t till Bancofullmäktige, 16 oktober 1816, Handels och Finans, Reg,, RA Det var inte bara angående 

Malmö diskont, som öppenheten var begränsad. Det faktum att Göta kanalbolaget lånat 850 000 Rdr ur 

kanaldiskonten vid slutet av 1814 är ett exempel på hemlighetsmakeri. Allmänheten fick inget veta. (Lundh (1930), s. 

207). 
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De incitament, som påverkade Malmö diskont var både endogena och exogena. De exogena 

handlar om motivationsfaktorer i den kontext i vilken diskonten verkade. De endogena handlar i 

första hand om inslag i diskontens regler eller arbetssätt, som på ena eller andra sätttet styrde 

diskonten och dess direktörers agerande. När de verkade i fel riktning utgjorde de Moral Hazards. 

  

Konkurrensen mellan diskonterna var ett exogent incitament. De konkurrenter, med vilka Malmö 

diskont kunde jämföra sig, var i första hand de andra två diskonterna. Även om de två 

diskonterna i Göteborg inte i någon större utsträckning konkurrerade med Malmö diskont, så 

arbetade de i huvudsak med samma instrument, liknande låntagarstruktur och framförallt med en 

gemensam insättargrupp, den i Stockholm. Om denna grupp konkurrerade de och var tvungna 

att möta konkurrenternas agerande. Ett exempel är när Malmö diskont löste in 

tremånadersinsättningar avista, var Göteborgs diskont tvungen att följa efter för att inte tappa 

insättare.556 

 

Att det fanns en betydande inlåningsmarknad i Stockholm för att finansiera utlåningen var också 

ett exogent incitament. Ingen begränsning fanns beträffande att ta emot inlåning. Inlåningen 

stimulerade utlåningen. Utlåningen var i hög grad utbudsledd. Brisman hävdar att av de totala 

insättningarna kom minst tre fjärdedelar från Stockholm.557 Andreen påstår samma sak 

beträffande 1810.558 Detta fenomen – ”för mycket pengar” med eller utan geografisk omflyttning 

- har förekommit ofta i historien men inte alltid med lyckat resultat. Det gällde inte bara för 

Malmö diskont.  Samma problem hade även Göta Kanaldiskonten. Lundh skriver att den fria 

inlåningsrätten låg på en högre nivå än vad som krävdes för kanaldiskontens verksamhet.559  

 

Ekonomhistorikern Axel Hagberg pekar på att det även förekommit i modern tid. Han skriver 

om tiden i Sverige vid första världskriget (dvs. före 20-talskrisen) att bankernas inlåningsöverskott 

skapade ökade risker i utlåningen i takt med att omfattningen av deras engagemang.560 Den 

norske ekonomhistorikern Sverre Knutsen skriver om den norska penningmarknaden under 

samma tid att den snabba uppgången av inlåning i bankerna skapade ett behov av att placera sina 

                                                 

556 För ytterligare exempel, se Brisman (1924), s. 26 ff. 

557 Brisman (1924), s. 38. Uppskattningen avser perioden 1809 – 1812. 

558 Andreen (1958), s. 57 Det går inte att härleda varifrån Sven Brisman och PG Andreen fått denna obestyrkta, 

exakta och identiska siffra. Andreen kan ha hämtat den från Brisman. 

559 Lundh(1930), s. 207. 

560 Hagberg (2007), s. 14. 
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medel.561 Det som gör exemplet likt situationen för Malmö diskont är det inträffar under ett 

krigstillstånd. Knutsen skriver om effekter som påminner om de som Malmö diskont upplevde, 

nämligen att placeringarna tog vägen in till oseriös utlåning till riskfyllda projekt i sjöfart, 

fiskexport m.m. och i synnerhet till investeringar i importsubstituerande produktion.562 ”För 

mycket pengar” är ett problem även idag. Finansmannen George Cooper skriver om situationen 

idag: ” Den grundläggande konflikten mellan att garantera avkastning på [förvaltat Förf:s anm.] 

kapital och samtidigt placera detta kapital i riskfyllda placeringar är en ”kungsväg” [key channel 

Förf:s anm.] via vilken finansiell instabilitet kan, och nyligen har, genererats.”563  

 

Ett annat exempel på de negativa effekterna av “för mycket pengar”, som också innebär en 

geografisk omflyttning, är “the re-cycling of petro-dollars” under 1970-talet, som beskrivs av 

Reinhart & Rogoff. Omfördelningen av tillgångar från de rika oljeländerna till latinamerikanska 

stater via de amerikanska bankerna ledde till det tidiga 1980 - talets bankkris.564 Ett mycket 

aktuellt exempel enligt Reinhart & Rogoff är den nyligen inträffade globala finansiella krisen. 

”Over a trillion dollars” satsades på dåliga (”sub-prime”) bostadslån och författarna hävdar att 

mekanismer i denna ”recycling” är densamma som i 80-talskrisen..565 Oreglerad kortfristig 

inlåning – ett exogent incitament - kan skapa stora problem.566 

 

Bland andra exogena incitament fanns t. ex. reglementets regel om RSB:s del i vinsten. Regeln 

kan ge intrycket att del i vinsten är den ersättning som RSB skulle få för att lämna sitt kreditiv. 

Men detta kreditiv var lönsamt, eftersom finansieringen skedde med räntelös sedelutgivning. 

Regeln om del i vinsten kopplades inte till andra motprestationer, även om diskonterna fick 

administrativ hjälp med assignationshantering. Till Riksens Ständers Bank gick det diskretioner. 

De redovisas öppet i diskontens räkenskaper. För 1816 respektive 1817 kan man finna ”douceur 

till Bankens betjening med fl.” i omkostnadskontot med 636 respektive 586 Rdr.567 Vilka ”m.fl.” 

                                                 

561 Knutsen i Cassis et al (1996), s. 88. 

562 Ibid., s. 88. 

563 Cooper (2008), s. 17 ”The basic conflict between guaranteeing return on capital while also putting that capital at 

risk is a key channel through which financial instability can be, and recently has been, generated.”. 

564 Reinhart & Rogoff (2008), s. 10. 

565 Ibid., s. 11. 

566 Det är också temat i ett föredrag av den engelske centralbankschefen Mervyn King (2010). Se 

litteraturförteckningen. 

567 Huvudböcker för Malmö diskont 1816 och 1817, RGK 3210 och 3211, RAA. 
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är framgår inte, men totalbeloppen är inte obetydliga. Nyberg beskriver att mutor inte var 

ovanligt, även om han inte påstår att Sverige var det värsta landet vad gäller detta förfarande.568 

 

Effekten av regeln om del i vinsten var att RSB gynnades av en kreditexpansion i diskonten, trots 

att en kreditåtstramning skulle ha varit mer lämplig eller till och med föreskriven – t. ex. av 

Kungl. Maj:t januari 1816. RSB:s ersättningsmodell var en Moral hazard. 

 

I Malmö diskont fanns vad vi idag skulle kunna kalla diskutabla affärsmetoder men de var det 

inte på samma sätt under diskontens tid. En sådan var att diskonten lånade ut till sina aktieägare. 

Det fanns inga regler i reglementet som förhindrade detta och det var under diskontens tid inte 

ovanligt. I Skottland startade handelsmän banker som de senare lånade pengar från.569 Även i 

England var det vanligt: ”Until the 1880s English country banks were products of the localities 

and regions that they served; customers and shareholders were frequently the same people. The 

banks‟ constituencies both owned the banks and did business with them.”570  

 

Intressekonflikter ingick i den endogena incitamentsstrukturen. Familjebanden mellan Nordlindh 

och den store låntagaren Kock, hans svåger,  har berörts. Befattningshavare och aktörer i 

diskonthändelserna satt ofta på två eller flera stolar. Vad som skulle betraktas som jäv eller 

intressekonflikter idag var vanliga. Även beträffande detta fenomen var det regel på den tiden, 

snarare än undantag att det sociala mönstret skapade intressekonflikter. Aktieägare var låntagare. 

Revisorerna var aktieägare.  Låntagare var släkt med direktionen. Af Klintebergs ”inspektörsroll” 

är oklar. Han var låntagare i diskonten och svåger med dess kamrer, en av diskontens största 

aktieägare. Samtidigt hade af Klinteberg uppträtt som aktieägare på stämmor, även om hans 

namn inte förekommer i aktieboken. Men samtidigt var han den som på regeringens uppdrag 

skulle göra utredningar av diskontens ställning. Dessutom var han konungens befallningshavare 

för Malmöhus län och således angelägen om landskapets väl. I samband med kollapsen var det af 

Klinteberg – tillsammans med Mengel ägare av 10 procent av aktierna i diskonten – som uttalade 

sig om svårigheten att få tag på aktieägarna för att utkräva ansvar.571 Det var många roller som 

                                                 

568 Nyberg (2006), s. 94. 

569 Se t. ex.Kärrlander (2005) . 

570 Cassis (2006), s. 53. 

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

RAM. 
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skulle förenas. Intressekonflikter var vanliga på den tiden men dagens jävsregler är motiverade av 

att de kan leda till felaktiga beslut. 

 

Ytterligare exempel på ett endogent incitament som var en Moral hazard var 

kommissionärssystemet till Mengel, som premierade affärsvolym, utan begränsande regler 

beträffande kvalitet på lånen. Denna ”bonus” verkade i samma riktning som RSB:s införsel på 

vinsten. Halling påpekar detta: ”I hans [Mengels] högsta intresse låg således, att verket [Malmö 

diskont] i det aldra längsta uppehölls.”572 

 

Styrkan i de händelser som inträffade förstärktes av psykologiska faktorer. Här nedan är några 

exempel på sådana faktorer och när de uppträdde573: 

 

Hjordinstinkt och panik  – Hjordinstinkt är att göra som andra gör, utan djupare reflexion. Andra 

människors agerande legitimerar det egna agerandet. ”Hjordens” beteende blir den enskildes 

norm. Panik är att agera för snabbt och på otillräcklig information och där den information som 

finns pekar mot ett katastrofalt scenario. Hjordinstinkt och panik uppträdde i alla 

uttagsanstormningar men allra tydligast när Malmö diskont fick problem i september 1817 och 

insättarna även tog ut sina pengar från de båda andra diskonterna 

Obeslutsamhet och avsaknad av mod – att skjuta upp ett svårt beslut för att aktören inte vågar 

fatta ett svårt beslut. Motivet till att sådana beslut skjuts upp kan vara att det skadar andra eller en 

själv och rädslan för omgivningens reaktion stoppar beslutet. Nordlindhs motvilja att sätta Ståhle 

i konkurs 1816 är ett exempel.  Ett svårt beslut före (merparten av) de kriminella handlingarna 

hade kunnat vända situationen till Nordlindhs fördel.  

Förmätenhet – att tappa kontakten med verkligheten och sätta sig över samhällets regler. Detta 

inträdde när väl “the Point of no return” hade passerats och diskontdirektörerna inledde sina 

kriminella handlingar. Men redan att grunda en bank utan ha bankerfarenhet var ett vågspel. 

 

Utgångspunkten i detta avsnitt var att analysera hur institutioner och aktörer samspelade. Det har 

fungerat att med institutionell teori som verktyg genomföra detta. De inledande observationen är 

att Malmö diskont och dess direktörer verkade i ett komplicerat nät av institutioner som 

påverkade deras agerande. Institutionerna var bristfälligt utformade, gav otydliga styrsignaler eller 

                                                 

572 Halling (1878 - 1880), s. 145. 

573 En faktor, som inte konstaterats är girighet; att låta jakten på pengar övermanna det sunda förnuftet och 

besinningen. 
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tillämpades inkonsekvent eller svagt. Därför missuppfattades styrsignalerna och styrde i fel 

riktning. I valet mellan North‟s och Hodgson‟s  ”determinism” å ena sidan och Coase‟s och 

Sjöstrands ifrågasättande av densamma å den andra, ger empirin större stöd för det 

deterministiska synsättet än det andra. Krafterna i de ”Collective sanctions”, som kunde utdömas 

var starka. Institutionerna, åtminstone under de senare åren, utgick från den förhandlingsstyrka 

som North nämner – ”bargaining power”. Diskontdirektörerna hade inte tillräcklig kraft att sätta 

emot. I valet mellan olika sanktioner valde de att begå brott, för att om möjligt undkomma en 

krasch. Så här beskriver lundaakademikern J Mortimer Agardh händelseförloppet:  

 

”Den föga kontrollerade assignationsrätten på banken, den obegränsade 

upplåningen av mindre summor mot löpande förbindelser, och rättigheten att 

utgifva lån i sådana förbindelser, hvarigenom de till en del kommo att cirkulera som 

banksedlar, verkade slutligen, i förening med en oredlig förvaltning inom diskont-

kontoret i Malmö, de enskilta diskonternas fall.”574  

 

Den oredliga förvaltningen skjuts bara in i en bisats. Även Uppsalahistorikern och docenten Karl 

Hildebrand är inne på att det finns en fylligare förklaring och ser bara brottsligheten som en del 

av förklaringen till diskonternas fall.575    

 

Samspelet mellan institutioner och aktörer visas i tabell 8. Raderna visar de institutioner som 

identifierats i föregående kapitel. I kolumnerna kommenteras samspelet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

574 Agardh (1865), s. 201. 

575 Hildebrand (1934), s. 51. 
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Tabell 8: Samspelet mellan institutioner och aktörer 

Institution Skapades Kommentarer 

Legal struktur 1734 års lag Solidarisk ansvarighet var inte förankrad bland 

aktieägarna och tillämpades inte efter kraschen.  

Malmö diskonts 

reglemente 

1803 Kreditbedömningen skedde enligt dåtidens sed, men 

ledde fel. Det fanns varken inlånings- eller 

utlåningsbegränsningar. Överträdelser godkändes i 

efterhand. Verksamhetsbeskrivningen otydlig. 

Bancoutskottet 

1815 & Kungl. 

Maj:t 1816 

1815 och 1816 Reglerna var tydliga, men så begränsande att de 

förlorade sin mening. De blev omöjliga att följa. 

Huvudmannaskap, 

revision och 

inspektion 

Löpande, 1803 

och ad hoc 

Ingen av de tre institutionerna var tydlig eller väl 

definierad. Huvudmannaskapet var en del av en 

konflikt mellan ständerna och regeringen och ledde till 

ett ansvar, som var svårt att urskilja för diskonten/ 

Revisionen var grund och medgav överträdelser av 

gällande bestämmelser/ Inspektionen var 

oregelbunden och inte fullständig  

Lender of Last 

Resort 

1805 - 1815 Tydlig institution för diskonten fram till kraschen och 

skapade förväntningar om fortsatt hjälp hos 

diskontdirektörerna (”Pattern recognition”) 

Banksed Rötter i 1700-

talet 

Ledningen för diskonten var oerfaren i bankfrågor.  

Utlåningen blev för långfristig och försämrade 

likviditeten; Utdelningspolitiken dränerade diskonten 

Sociala relationer Fortlöpande Sanktioner som de sociala relationerna kunde utlösa 

bromsade ett avslöjande om diskontens ställning 

Rykte, förtroende 

och öppenhet 

- Erfarenheten av och rädslan för uttagsanstormningar 

ledde till hemlighetsmakeri som fördröjde kraschen 

Incitamentstruktur Löpande Konkurrens om insättarna ledde till förfaranden som 

inte förutsatts. RSB‟s incitament motverkade 

åtstramning när det hade behövts. Endogena 

incitament, som lån till aktieägare, 

kommissionsersättning och intressekonflikter var 

vanliga på den tiden, men diskutabla ur affärssynpunkt 
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Tabellen visar hur samspelet mellan institutioner och Malmö diskont utvecklades fram till krisen 

1817. I det skick diskonten hamnade och med den institutionella struktur i vilken diskonten 

verkade fanns ingen chans till överlevnad. Utan speciella åtgärder var det klart att diskonten 

skulle gå under. Det fanns alternativ till att låta diskonten gå under hösten 1817, även om 

diskontledningens agerande var brottsligt men det hade behövts ett rejält likviditetstillskott, 

ingrepp i bankens balansräkning och ledning och en omstrukturering av den institutionella 

ramen.576  

 

Omstruktureringen av den institutionella ramen hade inledningsvis kunnat ha tagit formen av 

strikt tillämpning av utlåningsreglerna och tillämpning av den solidariska ansvarigheten. Det hade 

slutligen varit balansräkningstekniskt lätt att ta över fordringarna på Ståhle, Kock och Malmros; 

inte minst för riskerna på dem hade renodlats genom borgenärsbytena 1816. ”Smittorisken”  till 

övriga gäldenärer och borgenärer hade därigenom minskats. 

 

5.2. VARFÖR FÖLL MALMÖ DISKONT I OKTOBER 1817? 

Det finns forskare, som lyft fram det märkvärdiga sätt som diskonterna avvecklades på. Göran B. 

Nilsson hänvisar till rpesidenten för Statskontoret Gustaf Fredrik Wirsén och vad han kallar: “det 

rysliga kreditmordet”577 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 

                                                 

576 Kostnaden för att rädda diskonten var inte oöverstiglig, även om den förlustrisk, som inledningsvis presenterades 

för statsrådet - 768 743 Rdr 31sk (Statsrådsprotokoll den 23 juli 1817, RAM) - var högre än vad staten satsade på att 

rädda Malmö diskont 1815.  Kostnaden för den slutliga avvecklingen blev ca 430 000 Rdr (Se t. ex. Andersson 

(1985), s. 44) 430000 riksdaler banco år 1817 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 47 867 717 SEK år 

2009 mätt med konsumentprisindex.(www.historia.se) Beloppet var inte heller stort i förhållande till t. ex. Rikets 

Ständers Banks balansomslutning 1817 – ca 32 miljoner Rdr specie. (Tabellbilagan s. 15 Eftersom utbytesmöjligheten 

för riksdaler banco mot riksdaler specie inte förelåg efter 1810, är användandet av myntsorten specie inte lätt att 

jämföra med banco. Lars Lagerqvist anger (Lagerqvist (2011), s. 68) en utbyteskurs mellan de båda mynten för 1810, 

nämligen en riksdaler specie = 1 3/5 riksdaler banco. I så fall, skulle RSB‟s omslutning uttryckt i riksdaler banco vara 

drygt 53 miljoner ) Enligt statsrådsprotokollet och andra källor hade Malmö diskont dessutom ännu inte utnyttjat 

hela kreditivet på 200 000 Rdr och även om läget var ansträngt för de övriga diskonterna skulle det kunna lösa sig 

även med begränsade insatser från staten. (1817 års Stats Råds Protocoller October - December Handels och 

Finance Expeditionen, 1 oktober 1817, 4:13:D:2, RAM). 

577 Nilsson (1988), s. 1. Hans källa är Gustaf Fredrik Wirséns brev till Baltzar von Platen,  nummer 223 daterat den 7 

oktober 1817, i Baltzar von Platens ”Brevsamling från svenska och utländska brevskrivare, Ep.P. 6:2, KB. I brevet 

beklagar Wirsén nedläggningen av Malmö diskont och de andra diskonternas därpå följande fall. ”Verkan af det 

rysliga creditmordet sträcker sig från Tiggaren till palatset, och träffar alla…”. 
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del: Göta kanaldiskonten och Göteborgsdiskonten.”578 Borgmästaren i Malmö, Carl Christian 

Halling, skriver: ”Göteborgs diskontverk åter föll såsom ett oskyldigt offer för de öfriges 

klandervärda förvaltning.”579 Landshövdingen i Malmöhus län 1812 – 1829, Wilhelm af 

Klinteberg, skriver om den ”horribla behandling” som Malmö diskont utsatts för och de 

allvarliga ekonomiska konsekvenser som kan uppstå.580  

 

Det reser en fråga som har aktualitet även idag, nämligen varför staten hjälper vissa banker och 

inte andra. I de senaste årens kris var ett av de mest omdiskuterade inslagen att den amerikanska 

regeringen lät Lehman Brothers falla. Det går inte att bedöma hur mycket det skulle ha kostat att 

rädda den banken, men myndigheterna gjorde inte som med Bear, Stearns eller AIG – med alla 

medel hindrade en kollaps. I alla tre fallen hade regeringen kapacitet att rädda bolagen, men ett av 

dem tilläts gå omkull. Forskningsfrågan anknyter till detta, nämligen varför Malmö diskont  

– liksom Bear, Stearns och AIG – inte fick fortsätta sin verksamhet trots de stora 

kreditförlusterna – varför gick Malmö diskont under?  

 

Slutsatsen i avsnitt 5.1. var att Malmö diskont var dömd att gå under om inte de åtgärder som 

beskrivs vidtogs – finansiella och institutionella. Det innebar  att diskonten skulle kollapsa  men 

inte när  kollapsen skulle inträffa. Här nedan redovisas inledningsvis stöd för att diskonterna 

skulle fällas men varför beslutet dröjde och kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion 

om varför diskonten föll just under hösten 1817.  

 

I proposition till riksdagen 1817 står det: 

 

”Götha Kanals, Göteborgs och Malmö Diskont-Verk hafva inställt sina 

betalningar. De hafva förlorat det förtroende, allmänheten för dem hyst, och det 

kan ej blifva fråga, att upphjelpa deras kredit, då den, en gång förlorad, behöfver till 

sin upprättelse, icke allenast alla de tillgångar Regeringen tillfälligtvis kan 

åstadkomma, utan en fond af flera millioner, den Rikets Ständer för detta ändamål 

                                                 

578 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. 

579 Halling (18), s. 170. 

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

RAM. 
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borde hafva i beredskap.581 De ofta förnyade skakningar, dessa Diskonter lidit, och 

de åtskilliga understöd, Regeringen sett sig nödsakad att lemna dem, i hopp att 

afböja deras fall, äro ojäfaktiga bevis som, tyvärr, alltför tydligt ådagalägga 

felaktigheten af deras inrättning.”582 

 

Skulden läggs på deras ursprungliga inrättande, dvs. på Gustaf IV Adolf.  Lite längre fram i 

propositionen dyker dock aktuella frågor upp och kronprinsens valutapolitiska ambitioner och 

franska erfarenheter framskymtar:  

 

“Ingen kan bestrida, att en alltför betydlig mängd af Pappers-mynt, som saknade 

påtaglig säkerhet, skulle blifva skadlig för Staten i afseende på dess handels-

förhållanden och dess inre oberoende. Papperets försämrade värde skulle onekligen 

höja priset på alla utifrån kommande varor, och denna förhöjning ännu mera stiga, 

om olyckligtvis missväxter inträffade & skulle detta pappersmynt, i vanvärde både 

utom och inom Riket, undgå samma öde, som de forna Franska Assignaterna, 

hvilka förorsakade de fleste gäldenärers utarmande.”583  

 

I konungens tal den 27 november 1817 vid den snabbt inkallade urtima riksdagen sade han i 

Skogmans framställning: 

 

” …att Kongl. Maj:ts åtgärder för upprätthållandet af de enskilta diskontverkens 

kredit icke haft annan påföljd, än att uppskjuta deras fall; men att denna händelse, 

ehuru den lifligt verkat på Kongl. Maj:t, likväl hos Kongl. Maj:t väckt den 

öfvertygelse, att den kunde medföra helsosamma följder så väl för inre styrelsen, 

som för vårt handels-system, det Kongl. Maj:t önskade kunna befria från det band, 

                                                 

581 Jämför med dagens situation, då myndigheterna föreskriver högre kapitaltäckningskrav i Basel III-

överenskommelsen och i vissa länder (Sverige, Storbritannien och Österrike) även kräver att bankerna skall sätta av 

medel i en fond, för att möta likviditetsbehov i en en eventuell ny kris. 

582  Proposition till Rikets Ständer, om allmänna Penninge-Rörelsen och Mynt-värdets upprätthållande, den 10 

december 1817, s. 128, RB. 

583 Proposition till Rikets Ständer, om allmänna Penninge-Rörelsen och Mynt-värdets upprätthållande, den 10 

december 1817, s. 139, RB. 
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utom och inom Riket, undgå samma öde, som de forna Franska Assignaterna, 
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581 Jämför med dagens situation, då myndigheterna föreskriver högre kapitaltäckningskrav i Basel III-

överenskommelsen och i vissa länder (Sverige, Storbritannien och Österrike) även kräver att bankerna skall sätta av 

medel i en fond, för att möta likviditetsbehov i en en eventuell ny kris. 

582  Proposition till Rikets Ständer, om allmänna Penninge-Rörelsen och Mynt-värdets upprätthållande, den 10 

december 1817, s. 128, RB. 

583 Proposition till Rikets Ständer, om allmänna Penninge-Rörelsen och Mynt-värdets upprätthållande, den 10 

december 1817, s. 139, RB. 
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som fjettrade dess utveckling: och så länge näringsfliten inom landet vore bunden 

och inskränkt, skall detta tillstånd återverka på handeln.”584    

 

Vad konungen säger, enligt Skogman, är tre saker: 

- Att fallet var beslutat sedan länge 

- Att diskonterna medverkat till att försämra handelsbalansen, men att denna nu skall 

kunna förbättras 

- Att han drog alla diskonter över en kam 

 

Statskontoret (läs Wirsén, som var president i Statskontoret) hade skrivit till Kungl. Maj:t redan 

den 26 augusti 1816: ”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.”585 Det var ett uttryck för den centraliseringstanke, som både Wirsén och Skogman 

omfattade. Karl Johan hade kunna konstatera fördelarna av ett centraliserat banksystem genom 

att dels observera vad Napoleon gjorde i Frankrike med inrättandet av Banque de France, dels 

kunde han ha lyssnat till Skogman eller Wirsén. 

 

Behovet av ett decentraliserat banksystem fanns inte. Utgångspunkten var att diskonterna 

inrättades i ett läge när regeringen behövde diskonterna av två skäl. För det första skulle de hjälpa 

till med genomförandet av realisationen 1803 och sprida den nya valutan i landet. Genom att 

valutan distribuerades ut i landet skulle inlösen mot silver i RSB vara besvärlig och bancosedlarna 

skulle stå ute längre. Detta skäl bortföll redan 1810 när realisationen övergavs. Dels skulle de ge 

stöd till infrastrukturprojekt som t. ex. enskiftet och därmed lätta på statens finansieringsbörda. 

Förutom kanalprojektet fanns det inget sådant skäl att driva diskonterna vidare i ett 

decentraliserat privat banksystem. Diskonterna hade spelat ut sin roll för staten. 

 

Vad som skedde under diskontens sista år, från riksdagen 1815 och med ökad styrka från 

regeringens stränga regler under januari 1816 var ett medvetet och kontrollerat nedmonterande 

av i första hand de båda mindre diskonterna. Göta kanaldiskonten var för nationellt viktig att 

nedmontera. Förfarandet förutsatte att diskonternas försvinnande skulle ske i god ordning. Då 

                                                 

584 Skogman II:1 (1846), s. 75. 

585 Statskontoret till Kungl. Maj:t, 6.5. Lektor Olle Helanders excerpter, F:4 Häfte 20, Diskont, riksdag, MSA Att 

Göteborgs diskont skulle upphöra redan 1818 (efter femton år) bidrog till deras räddning. De hade inlett sin 

neddragning av utlåningen tidigt, inför fusionen med kanaldiskonten. 
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skulle kanaldiskonten kunna fortleva även om dess finansiella ställning var dålig, vilket 

uppenbarades när diskonterna föll. 

 

Den rubricerade frågan delas därför upp i två: 1) ”Varför gick inte Malmö diskont under 

tidigare?” och 2)”Varför gick Malmö diskont under i oktober 1817?”  

 

Diskonten hade haft stora problem längre än från 1815. Malmö diskont borde kanske ha fallit 

redan tidigare. Hildebrand skriver att redan krisen 1812 hotade alla tre diskonterna.586 Det som 

stärker denna tanke är att om en finansiell kris inträffar, så sker den i samband med en topp i en 

konjunkturcykel (1812). Kindleberger beskriver denna paradox.587 Mishkin hävdar att krisen 

kommer efter det att konjunkturen toppat. Han skriver: “Med ett undantag år 1873, inträffar 

finansiell panik alltid efter recessionen inletts.”588 När den goda konjunkturen råder, ökar 

kreditgivningen på basis av säkerheter, som när konjunkturen vänder, snabbt blir sämre. Genom 

agiotageaffärerna 1812 - 1814 sköt Malmö diskont på svårigheterna och kunde ge en fortsatt hög 

utdelning till sina aktieägare. När även handeln drabbades efter 1815 gick det inte längre. 

Konjunkturen för handelsmännen, den låntagargrupp som de tre stora låntagarna tillhörde fick 

svåra tider från 1815. Det var ingen lätt miljö för diskonterna. Bertil Andersson t. ex. skriver att 

diskonternas problem till största delen beror på de dåliga konjunkturerna efter Napoleonkrigen 

och inte på själva bankverksamheten.589 Konjunkturen blev snabbt sämre efter kriget på 

kontinenten, inte minst i England. Detta berörde Sverige. Det uppstod en ”smitta” 

(”contagion”).590  

 

Det hade dock inte varit lätt att stänga Malmö diskont om de hade varit i en bättre kondition. 

Diskonten var populär hos allmänheten ända till den dag den stängdes. En bank kan, även om 

                                                 

586 Hildebrand (1934), s. 138. 

587 Kindleberger (2000), s. 1. 

588 Mishkin (1992), s. 124. 

589 Andersson (1985), s. 49. 

590 Bergfalk beskriver det: ” I November månad 1815 instälde, midt under den den förut omtalade, långsamma krisen 

i Storbritannien och den derigenom förorsakade inskränkning i utländska krediten, och utan tvifvel under inflytelse 

deraf, s j u t t o n större och mindre handelshus i Stockholm, med en sammanlagd skuld af omkring n i o  m i l l i o n 

e r riksdaler riksgäldsmynt [not] sina betalningar, och när villervallan minskades i Stockholm, ökades den i Göteborg, 

der i Oktober 1815 två bankruter af någon betydenhet och i November e n sådan inträffat, men under 1816, då flera 

i den närmaste förbindelse med staden stående landskap [Västergötland]hemsöktes af missväxt, den ena bankruten 

tätt följde den andra. (Bergfalk (1859), s. 103)”. 

174 

 

skulle kanaldiskonten kunna fortleva även om dess finansiella ställning var dålig, vilket 

uppenbarades när diskonterna föll. 

 

Den rubricerade frågan delas därför upp i två: 1) ”Varför gick inte Malmö diskont under 

tidigare?” och 2)”Varför gick Malmö diskont under i oktober 1817?”  

 

Diskonten hade haft stora problem längre än från 1815. Malmö diskont borde kanske ha fallit 

redan tidigare. Hildebrand skriver att redan krisen 1812 hotade alla tre diskonterna.586 Det som 

stärker denna tanke är att om en finansiell kris inträffar, så sker den i samband med en topp i en 

konjunkturcykel (1812). Kindleberger beskriver denna paradox.587 Mishkin hävdar att krisen 

kommer efter det att konjunkturen toppat. Han skriver: “Med ett undantag år 1873, inträffar 

finansiell panik alltid efter recessionen inletts.”588 När den goda konjunkturen råder, ökar 

kreditgivningen på basis av säkerheter, som när konjunkturen vänder, snabbt blir sämre. Genom 

agiotageaffärerna 1812 - 1814 sköt Malmö diskont på svårigheterna och kunde ge en fortsatt hög 

utdelning till sina aktieägare. När även handeln drabbades efter 1815 gick det inte längre. 

Konjunkturen för handelsmännen, den låntagargrupp som de tre stora låntagarna tillhörde fick 

svåra tider från 1815. Det var ingen lätt miljö för diskonterna. Bertil Andersson t. ex. skriver att 

diskonternas problem till största delen beror på de dåliga konjunkturerna efter Napoleonkrigen 

och inte på själva bankverksamheten.589 Konjunkturen blev snabbt sämre efter kriget på 

kontinenten, inte minst i England. Detta berörde Sverige. Det uppstod en ”smitta” 

(”contagion”).590  

 

Det hade dock inte varit lätt att stänga Malmö diskont om de hade varit i en bättre kondition. 

Diskonten var populär hos allmänheten ända till den dag den stängdes. En bank kan, även om 

                                                 

586 Hildebrand (1934), s. 138. 

587 Kindleberger (2000), s. 1. 

588 Mishkin (1992), s. 124. 

589 Andersson (1985), s. 49. 

590 Bergfalk beskriver det: ” I November månad 1815 instälde, midt under den den förut omtalade, långsamma krisen 

i Storbritannien och den derigenom förorsakade inskränkning i utländska krediten, och utan tvifvel under inflytelse 

deraf, s j u t t o n större och mindre handelshus i Stockholm, med en sammanlagd skuld af omkring n i o  m i l l i o n 

e r riksdaler riksgäldsmynt [not] sina betalningar, och när villervallan minskades i Stockholm, ökades den i Göteborg, 

der i Oktober 1815 två bankruter af någon betydenhet och i November e n sådan inträffat, men under 1816, då flera 

i den närmaste förbindelse med staden stående landskap [Västergötland]hemsöktes af missväxt, den ena bankruten 

tätt följde den andra. (Bergfalk (1859), s. 103)”. 



175 

 

den går under, ha spelat stor roll för det samhälle i vilket den verkar. Halling beskriver diskontens 

betydelse: ”Många äga andel i denna förtjänst. Nervus rerum gerendarum, penningen, var här 

som i de flesta fall hufvudsak. Den bereddes genom uppkomsten af Malmö diskont, vare sig nu 

dervid betraktad såsom medel eller ändamål… men säkert är, att utan den sålunda lättade utvägen 

till kredit, hade enskiftesverket gått vida långsammare och mött ännu flera hinder.”591  

 

Att diskonten ändå fungerade från 1815 till 1817 berodde delvis på att diskontledningen levde i 

en osäker verklighet, som redovisas i avsnitt 5.1. Huvudmannaskapet för diskonterna och 

signalerna från myndigheterna var otydliga. Diskontledningen trodde också, som redovisats 

tidigare, att den ekonomiska situationen skulle förbättras. Ledningen i diskonten, i synnerhet 

Nordlindh, som hade den högsta positionen, mycket politisk och social makt och ingen familj att 

falla tillbaka på, hade allt att förlora på diskontens fall. Även låntagarna/aktieägarna – 

handelsmän och jordägare och bönder - som  hade ställt upp på att starta en bank för att på 

samma gång tjäna pengar och skaffa rörelsekapital var hotade i sin rörelse. Den viktigaste 

förutsättningen för överlevnaden var ändå att förtroendet hos allmänheten, ända till kraschen, 

fortfarande var högt.  

 

Att diskonten levde vidare mellan 1815 och 1817 berodde, annorlunda uttryckt, på att det fanns 

en rad intressenter som vann eller undvek förlust på att diskonten inte gick under: 

 Ledningen, som skulle förlora sin sociala ställning och därmed sitt levebröd 

 Aktieägarna som skulle förlora både en god inkomst och sitt kapital 

 Låntagarna (delvis samma som föregående grupp), som fruktade att lånen skulle dras in 

 Insättarna, som riskerade att förlora sina pengar 

 Kronprinsen, som skulle stöta sig med Skåne och de, som ville ha en stor penningvolym i 

landet 

 Riksbanken, som skulle förlora en inkomstkälla och eventuellt sitt lån från 

novemberkrisen 1815 

                                                 

591 Halling (1878 - 1880), s. 28 Den skotske författaren Walter Scott, tillika låntagare i den bank han beskriver – Ayr 

Bank - som föll 1772, skriver om den lokala befolkningens engagemang i “sin” bank: “The fall of this Bank brought 

much calamity on the country; but two things are remarkable in its history: First, that under its too prodigal, yet 

beneficial influence, a fine country (that of Ayr) was converted from a desert into a fertile land. Secondly, that, 

though at a distant interval, the Ayr bank paid all its engagements, and the loss only fell on the original 

stockholders.” (Scott (1826), s. 24, citerat också i Kärrlander (2005), som redovisar hela bakgrunden.) I Ayr Banks 

fall tillämpades den solidariska ansvarigheten strikt. 
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Det fanns också oro i regeringen för att fälla Malmö diskont. Det kunde återverka negativt på de 

andra diskonterna. Staten hade mycket att förlora på att Göta kanaldiskonten försvann. Det var 

regeringens största problem, men när beslutet om att låta diskonterna gå under var Järta borta, 

Wirsén var inte med i stasrådet som bestämde, Skogman hade ingen stark position att agera från 

och regeringen var svag. 592 

 

Om det var klart att Malmö diskont skulle gå under, så kvarstår frågan varför gick den under i 

oktober 1817. Samspelet mellan institutioner och aktörer lade grunden för kollapsen fast 

dödsstöten sattes in av en aktör. Den institutionella strukturen sattes ur spel av aktören 

regeringen, med kronprinsen i spetsen. För att förklara den processen, så redovisas nedan några 

orsaksfaktorer.   

 

För det första, kronprinsen hade misstänkt diskonterna för att motarbeta kronprinsens 

(misslyckade) valutapolitik och ville begränsa deras verksamhet. Lundh är inne på samma linje: 

”Säkerligen grep han [Karl Johan] med tillfredsställelse det det tillfälle, som Malmö diskonts fall 

erbjöd, för att på ett naturligt sätt få alla privatdiskonterna ur världen…”593  

                                                 

592 Gustaf Fredrik Wirsén sammanfattade oron  i ett brev till Baltzar von Platen: ” Skogman har åter varit hos mig i 

dag på förmiddan, och med bekymmer framställt Discontverkets ställning. Förmodligen skrifves derom utförligt till 

Bror i dag. Besinna noga hvad hvar och en må hafva att åtgöra, för att sen med lugn se (…) händelser som hälst till 

mötes. Jag finner ingen gräns för följdernas bedröflighet, och komma vi en gång till den olyckliga crisen, ämnar ej 

heller jag för min del underlåta att updraga taflan sådan som den är. Här gäller ej Canalen allena, här gäller ej om det 

är sådan årstid då för detta verk egentligen en sådan stöt är omedelbarligen minst påkännande: här gäller tvärtom den 

allmänna välfärden, genom ett verk, nog lösligt grundath, och än lösligare lemnadt åt sitt öde. Säg det samma ej 

mindre åt Biskop Rosenstein (att) åt H. E. Grefwe Rosenblad och Baron Wetterstedt. En enda dag kan vara nog att 

sätta [kanal]verket på fall. Sen komma alla assignationer blifva protesterade, och fråga upstår om (reconvention). Uti 

kronans (inträder) löpa de in, derest de ej med detsamma förbjudas. Qvartalen kunna då ej utgifvas till Löntagarne, 

Soldaterna icke underhållas och beklädas o.s.v. Tänk noga efter hvilken pappersbyggnad som blifvit uppförd, och 

tänk därpå att vi hafva att menagera dem som välvilligt gingo in derpå, utan att beräkna möjligheten af de händelser 

erfarenheten likväl öfvertygat oss ligga inom dess gräns. I sjelfva det rika England hafva Bankerna limiter för sina 

operationer, och nödgas betala 12 procent då de ej på dagen honorera sina förbindelser. Huru skulle man väl då vilja 

nyttja sådana våldsmedel till corrections medel: Sannerligen jag det begriper. Jag är nedtryckt och känner djupt hvad 

som förestår mitt fädernesland – personliga afseenden skola ej ingå i mina beräkningar, men mera än af något annat 

lider jag af den kyla, liknande kallbrand, som synes mig hafva intagit de rum, der jag trodde att en lifgifvande värme 

aldrig skulle eller borde saknas. Ser jag för svart så må mig Gud förlåta – jag vet huru mina afsigter äro rena; jag vet 

ock ungefärligen huru det står till.” (Brev från Gustaf af Wirsén till Baltzar von Platen den 1 oktober 1816, s. 207-

208 Baltzar von Platens brevsamling 2, brev från svenska och utländska brevskrivare, Ep. P. 6:2, KB). 

593 Lundh (1930), s. 281. 
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(misslyckade) valutapolitik och ville begränsa deras verksamhet. Lundh är inne på samma linje: 

”Säkerligen grep han [Karl Johan] med tillfredsställelse det det tillfälle, som Malmö diskonts fall 
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592 Gustaf Fredrik Wirsén sammanfattade oron  i ett brev till Baltzar von Platen: ” Skogman har åter varit hos mig i 

dag på förmiddan, och med bekymmer framställt Discontverkets ställning. Förmodligen skrifves derom utförligt till 

Bror i dag. Besinna noga hvad hvar och en må hafva att åtgöra, för att sen med lugn se (…) händelser som hälst till 

mötes. Jag finner ingen gräns för följdernas bedröflighet, och komma vi en gång till den olyckliga crisen, ämnar ej 

heller jag för min del underlåta att updraga taflan sådan som den är. Här gäller ej Canalen allena, här gäller ej om det 

är sådan årstid då för detta verk egentligen en sådan stöt är omedelbarligen minst påkännande: här gäller tvärtom den 

allmänna välfärden, genom ett verk, nog lösligt grundath, och än lösligare lemnadt åt sitt öde. Säg det samma ej 

mindre åt Biskop Rosenstein (att) åt H. E. Grefwe Rosenblad och Baron Wetterstedt. En enda dag kan vara nog att 

sätta [kanal]verket på fall. Sen komma alla assignationer blifva protesterade, och fråga upstår om (reconvention). Uti 

kronans (inträder) löpa de in, derest de ej med detsamma förbjudas. Qvartalen kunna då ej utgifvas till Löntagarne, 

Soldaterna icke underhållas och beklädas o.s.v. Tänk noga efter hvilken pappersbyggnad som blifvit uppförd, och 

tänk därpå att vi hafva att menagera dem som välvilligt gingo in derpå, utan att beräkna möjligheten af de händelser 

erfarenheten likväl öfvertygat oss ligga inom dess gräns. I sjelfva det rika England hafva Bankerna limiter för sina 

operationer, och nödgas betala 12 procent då de ej på dagen honorera sina förbindelser. Huru skulle man väl då vilja 

nyttja sådana våldsmedel till corrections medel: Sannerligen jag det begriper. Jag är nedtryckt och känner djupt hvad 

som förestår mitt fädernesland – personliga afseenden skola ej ingå i mina beräkningar, men mera än af något annat 

lider jag af den kyla, liknande kallbrand, som synes mig hafva intagit de rum, der jag trodde att en lifgifvande värme 
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ock ungefärligen huru det står till.” (Brev från Gustaf af Wirsén till Baltzar von Platen den 1 oktober 1816, s. 207-

208 Baltzar von Platens brevsamling 2, brev från svenska och utländska brevskrivare, Ep. P. 6:2, KB). 

593 Lundh (1930), s. 281. 
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För det andra, kronprinsen hade vid flera tillfällen under 1817 signalerat att en urtima riksdag 

kunde vara nödvändig för att skärpa tullpolitiken och därmed stärka valutan. Ett exempel är när 

han ville strypa importen och fick igenom ett urvattnat förslag i april. Då skrev han ett 

underdåningt memorial till kungen. Det framhåller Kungl. Maj:ts plikter när valutan faller: … till 

ett sådant vanvärde att det angriper alla band som förena Rikskroppen, minskar Regeringens 

tillgångar och hotar att tillintetgöra alla Dess bemödanden.”594 Om inte kungen vill hänvisa 

frågorna till statsrådet, önskar kronprinsen att frågorna underställs riksdagen. Kronprinsen ansåg 

att roten till att han misslyckades att stärka den svenska valutans värde låg i alltför stor mängd 

betalningsmedel i Sverige – ”denna oerhörda/ förskräckliga mängd papper[papperspengar, 

betalningsmedel Förf:s anm.] ”595 - och en för hög import – av yppighetsvaror – som försvagade 

den svenska valutan. Hans misslyckade försök under våren 1817 att få en sträng importkontroll 

hade mynnat ut i svaga regleringar av importen av vissa varor men hans mål var högre och därför 

var det en fördel att mängden betalningsmedel reducerades. 

 

För det tredje fanns en misstänksamhet mot Skåne och gustavianerna där. Om kronprinsens 

allmänna oro för gustavianerna skrev Höjer att Karl Johan misstänkte en konspiration och 

upprättade en spionorganisation, som skulle rapportera om tecken på en sådan. Höjer skriver: 

”Misstankarna gällde vidare Skåne och dess befolkning i allmänhet, magnaterna naturligtvis i 

främsta rummet.”596 Helander skriver: ”Kronprinsen hade redan från början […] observerat 

Nordlindhs obetydliga person för hans påtagliga gustavianska belastning, dokumenterad ännu på 

riksdagen 1815” Helander skriver också att Karl Johan hade ett ”gustavianskt komplex” och att 

det bidrog till kronprinsens hårda linje mot diskonten.597  

 

Kronprinsens negativa inställning till Danmark har redovisats i texten. Det kom sig framför allt 

av att han misstänkte Danmark för att vilja sabotera hans valutapolitik. Han hade kunnat spåra en 

koppling till Skåne genom smuggling och även att svenska pengar, bland annat Malmö diskonts 

betalningsmedel, cirkulerade i Danmark. Det faktum att diskontens pengar användes i Danmark 

– som betalning för svensk import? – pekade på att diskonten, om än indirekt, bidrog till att 

försvåra hans valutapolitik.  

                                                 

594 Dokument 1d, Cahier 12:1 a-k, Mapp 142, Konungens Enskilda Byrås Arkiv, BFA. 

595  ”…cette masse épouvantable de papier…” Dokument 1 k, Mapp 142, No 1 du cahier 1817/ Finances/ Cours de 

change/ Instructions financiers ayant principalement rapport à la Tresorérie, BFA. 

596 Höjer (1943), s. 428. 

597 Helander (1977), s. 450. 
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596 Höjer (1943), s. 428. 

597 Helander (1977), s. 450. 
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För det fjärde, så var kronprinsen präglad av sina erfarenheter. Kronprinsen kom från Frankrike 

med tre starka inflytanden: 

- Att banksystemet innehåller risker (Mississippibubblan) 

- Dåliga erfarenheter av för stor sedelutgivning (assignaterna) 

- Fördelarna med en stark centralbank (Banque de France år 1800) 

Genom att låta diskonterna falla, skulle riskerna koncentreras till en bank och sedelutgivningen 

reduceras till en enhet – Riksens Ständers Bank, inledningsvis med en mindre utestående volym 

betalningsmedel. Om riksbanken skulle få status av monopolbank, skulle kronprinsen tappa 

kontrollen av åtminstone en del av banksystemet, men den obalansen kunde rättas till på annat 

sätt.  

 

Avslutningsvis och för det femte spelade legitimitetsfrågan in. Kronprinsen ville inte i onödan 

kalla in en urtima riksdag för att rätta till problemen i det finansiella systemet. Orsaken var att 

Karl XIII var svag och förväntades inte ha lång tid kvar och kronprinsen ville att ständerna skulle 

svära trohet till honom på riksdagen. Clason karaktäriserar kronprinsen under 1817: ”Ytterst 

ömtålig för dylika [legitimistiska Förf:s anm.]tendenser, fick Karl Johan sin oro stegrad genom 

förtal och skvaller från partimotståndare till de forna svenska gustavianerna eller genom 

angivelser från beställsamma agenter i sin hemliga polis… Emellertid ökade även detta 

kronprinsens håg för en riksdag, i det att han önskade hava ständerna samlade vid det väntade 

tronskiftet.”598 I ett brev från Bancofullmäktige den 17 juni skriver ordföranden Melker Olof 

Gottfrid Falkenberg att diskontens fall var oundvikligt men att det var: ” en Catastrophe, som, 

om den ej kan afböjas, åtminstone bör i det längsta uppehållas, heldst en Urtima Riksdag troligen 

i alla fall snart är att förvänta.”599 Vad Falkenberg antyder är det som dessutom Andreen säger: att 

kronprinsen inte kallade in riksdagen, trots att statsrådet var medvetet om krisen i Malmö 

diskont.600 Förklaringen var att han ”ville slå två flugor i en smäll”.   

 

Ovanstående fem faktorer förklarar varför regeringen bara halvhjärtat stödde Malmö diskont i 

oktober 1817 och inte satte in den kraft som de visade 1815; inte för att stödja Malmö diskonts 

direktörer utan bankrörelsen i Skåne. Det fanns alternativ, som redovisats tidigare i texten. Något 

hände mellan den 27 september och den 1 oktober, som inte finns dokumenterat i källorna. Om 

                                                 

598 Clason (1923), s. 293. 

599 Protokoll 1285, Secrete Banco-Protocoll, RB 113, RAA.  

600 Andreen (1958), s. 343. 
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detta går det bara att spekulera. För att låna en formulering från Eli F. Heckscher: ”Någon fullt 

tillfredsställande förklaring härtill har jag ej lyckats komma fram till, utan endast ett antagande.”601  

 

Kronprinsens upptagenhet med legitimitetsfrågan hade varit påtaglig ända sedan han tillträdde.. 

Legitimitetsfrågan var hösten 1817 akut. Karl XIII var sjuk och hade inte långt kvar. Det var ett 

känsligt läge för kronprinsen, som sökte stöd hos befolkningen och ständerna speciellt. Det 

naturliga i behandlingen av Malmö diskont hade varit, att i enlighet med aktuell precedens i 

Skottland och Handelsbalkens bestämmelser utkräva solidariskt ansvar från aktieägarna. 

Eftersom många av aktieägarna var okända602 (aktieägare representerande ca hälften hade dock 

kommit till den senaste bolagsstämman i juni 1817), hade bördorna blivit stora för de kända 

ägarna, bland vilka fanns många av rikets mest betydelsefulla män som det var viktigt att hålla sig 

väl med - i vissa fall tidigare gustavianer. Bland dessa fanns Magnus Brahe, Tage Thott, Jacob de 

la Gardie, Wilhelm af Klinteberg, som med sin svåger Carl Mengel ägde ca 10 procent av aktierna 

i diskonten, en stor del av handelsmannakåren  m fl. framstående personer i det för kronprinsen 

känsliga Skåne. Det var en balansgång för kronprinsen. Han förstod mycket väl Skånes stora 

politiska, ekonomiska och strategiska betydelse för landet. En av Skånes mest betydelsefulla 

personligheter, tidigare gustavian och tillika en av diskontens största gynnare,  Johan Christoffer 

Toll hade dock avlidit under våren 1817 och kronprinsen behövde därför inte ta hänsyn till Toll, 

när han bestämde diskontens öde. 603 Toll var en nyckelperson. Halling skriver: ”På det hela taget 

och i ordets strängaste bemärkelse var Friherre Toll uti Skåne på den tiden ett slags vice konung.” 

 

När kronprinsen märkte efter den 27 september att stödet inte gav omedelbar positiv effekt utan 

tvärtom smittade av sig på de andra två diskonterna lät han alla diskonter falla för att om möjligt 

begränsa skadorna. Det faktum att inte ens hela stödet på 200 000 Rdr till Malmö diskont hade 

utnyttjats stöder antagandet.604 Om kronprinsen insåg att både Malmö diskont och Göta 

kanaldiskonten hade ett negativt eget capital, stämde hans agerande överens med teorin om 

Lender of Last Resort, dvs. att inte göra en ”bail-out” (rädda banker med negativt eget kapital) 

                                                 

601 Eli F. Heckscher (1949)(1), s. 253 Formuleringen handlar inte om Malmö diskont. 

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

RAM. 

603 Halling (1878 – 1880), s. 11 

604 Ett försök gjordes på den extra bolagsstämman den 8 januari 1818 att få aktieägarna att skjuta till mer kapital, men 

det ledde till häftiga motreaktioner (Protokoll vid bolagsstämma den 8 januari 1818 Riksarkivets ämnessamlingar, 

RAM). 
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utan bara ge stöd när en bankkris är en likviditetskris för bankerna. Clason hänvisar indirekt till 

insolvens när han använder uttrycket ”obestånd” som föranledde riksdagens sammankallande.605  

Efter af Klintebergs rapport i september var kronprinsen försatt i ond tro och hade mycket att 

förlora på överseende med brottslighet, isynnerhet med hänsyn till hans oro för legitimiteten.  

 

Svaret på varför diskonten kollapsade just i september-oktober 1817 illustreras i tabell 9.  

 

Tabell 9: Orsakerna till Malmö diskonts fall i oktober 1817 

 

 Kommentarer 

Valutapolitiken Kronprinsens valutapolitik kopplade en för 

stor import till penningmängden i landet. Det 

skulle vara positivt med en minskning, t. ex 

genom att diskonternas betalningsmedel 

försvann 

Kronprinsens inställning och misstänksamhet 

till Skåne och Danmark  

Enligt kronprinsen saboterade Danmark hans 

valutapolitik och han kopplade ihop Skåne 

med Danmark 

Kronprinsens erfarenheter Resultatet av att diskonten föll skulle vara att 

Riksbankens ställning stärktes, banksystemet 

centraliserades och ”dåliga” sedlar försvann 

vilket stämmer med kronprinsens erfarenheter 

från Frankrike   

Ond tro När landshövding af Klintebergs utredning 

lagts fram i september, fanns ingen återvändo. 

Insatsen den 27 september fick inte önskad 

effekt 

Alla diskonterna drabbades och inte bara 

Malmö diskont. Legitimitetsfrågan och 

hänsynen till Skåne och skåningarna fick vika. 

 

Sammanfattningsvis, utvecklades bankkrisen i två steg. Det första steget var att Malmö diskonts 

ställning blev ohållbar som redovisats i avsnitt 5.1. Där beskrevs processen hur bankkrisen växte 

fram i samspel mellan institutioner och aktörer. Malmö diskont var bortom hopp om överlevnad. 

                                                 

605 Clason (1923), s. 293. 
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försvann 

Kronprinsens inställning och misstänksamhet 

till Skåne och Danmark  

Enligt kronprinsen saboterade Danmark hans 

valutapolitik och han kopplade ihop Skåne 

med Danmark 

Kronprinsens erfarenheter Resultatet av att diskonten föll skulle vara att 
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centraliserades och ”dåliga” sedlar försvann 

vilket stämmer med kronprinsens erfarenheter 

från Frankrike   

Ond tro När landshövding af Klintebergs utredning 

lagts fram i september, fanns ingen återvändo. 
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effekt 
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Sammanfattningsvis, utvecklades bankkrisen i två steg. Det första steget var att Malmö diskonts 

ställning blev ohållbar som redovisats i avsnitt 5.1. Där beskrevs processen hur bankkrisen växte 

fram i samspel mellan institutioner och aktörer. Malmö diskont var bortom hopp om överlevnad. 

                                                 

605 Clason (1923), s. 293. 
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Det var inte en fråga bara om likviditetsbrist utan det behövdes nytt eget kapital – en ”bail-out” 

och en omstrukturering av den institutionella strukturen för att diskonten skulle kunna fortleva. I 

texten i detta avsnitt 5.2. och i tabell 9 ovan redovisas skälen till varför kronprinsen ville att 

Malmö diskont skulle upphöra med sin verksamhet. När väl Malmö diskonts ställning var 

uppenbar för regeringen följdes samma procedur som vid tidigare bankkriser, men regeringen, 

styrd av kronprinsen, satte inte in samma kraft och beslutsamhet som vid tidigare kriser och 

Malmö diskont tilläts falla. 

 

5.3. EPILOG 

Den 1 oktober tvärvände regeringen som beskrivits i avsnitt 4.5. Då beslutades i konselj och 

kungjordes att urtima riksdag skulle sammankallas och att alla lån till diskonterna inställts. Det 

uppdrogs åt advokatfiskalen i Banken Nils Rudolf Kruse att öppna rättegång mot Malmö 

diskontverk. Han lämnade redan den 4 oktober in ett ämbetsmemorial för Bankens räkning i 

denna angelägenhet till Svea Hovrätt. Den 29 september hade justitiekanslern gett ett liknande 

uppdrag åt lagman Erik Peter Laurin, vilken vid rättegången skulle föra statens talan.606 Svea 

hovrätt beslöt den 7 oktober, att rättegång skulle inledas mot diskontverket och överlämnade åt 

Malmö Rådstuvurätt att genomföra rättegången för hovrätten.607 

 

Först på morgonen den 4 oktober nådde kungörelsen av den 1 oktober med kurir 

landshövdingen af Klinteberg. Samma dag meddelade han direktörerna i Malmö diskont att de 

var avskedade. Tre nya direktörer (Landshövding Wilhelm af Klinteberg, Lagman Hoffman och 

Kamereraren Eberhard Qvensel)608 skulle tillsammans med Bankens ombud, bankokommissarien 

Brakel sköta diskontens avveckling. Samtidigt meddelades att regeringen skulle lösa in Malmö 

diskonts utestående förbindelser genom ett nyetablerat kontor i diskontens lokaler. 

 

Det blev omedelbart anstormning mot diskonternas kontor, för att lösa in skuldsedlar i alla 

former. Diskonterna gick omedelbart insättarna till mötes och kassorna minskade snabbt. 609 

Konsekvenserna av sammanbrottet blev allvarliga: ”Stagnationen blev ock allmän; alla köpmän 

                                                 

606 In sitt utlåtande 1818 beskriver Laurin sig ”... såsom förordnad att bewaka Stats-Werkets och den förfördelade 

Allmänheten...” . 

607 Sjövall (1940), s. 29 samt Laurin (1818), s. 3. 

608 Halling (1878-1880) s. 167 och 174. 

609 De tillämpade inte de fördröjande tekniker som tillämpades när realisationen upphävdes 1810. 
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upphörde att betala; ingen hade pengar, alla ville sälja, men ingen kunde köpa.”610 Regeringen 

vidtog flera generella åtgärder under oktober och november till stöd för allmänheten. 

Kronouppbörden inställdes för att prioritera tillgången av betalningsmedel till inlösen av 

diskontpapper. Landshövdingarna skulle vara varliga med att kräva in förfallna krav mot enskilda 

och på alla sätt hjälpa gäldenärer.    

 

På den urtima riksdagen, som inleddes den 20 november fattades beslut om att staten, genom 

Riksgäldskontoret, skulle ta över diskonternas tillångar och skulder och täcka den eventuella 

slutliga bristen i diskonterna efter avvecklingen. Situationen i september 1817 var besvärlig, men 

beträffande diskonterna, var problemen olika allvarliga. En fråga är varför de andra diskonterna 

inte gick under först; de var till stora delar underkastade samma institutionella ramverk som 

Malmö diskont. Bäst av alla klarade sig Göteborgs diskont. Det visade sig i avvecklingen att den 

gav ett överskott till aktieägarna. Göteborgs diskont var dock förberedd på att upphöra. De skulle 

fusionera med kanaldiskonten år 1818, när oktrojen gick ut och hade redan 1817 börjat dra ned 

på sina lån. Malmö diskont hade oktroj till 1820. Göta Kanaldiskonten var den diskont som i 

efterhand visade sig vara svagast och den som borde ha fallit först.  

 

Den 8 januari 1818 hölls bolagsstämma i Malmö diskont med flera långa inlägg av aktieägarna. 

Dessutom presenterade de av regeringen utsedda direktörerna sin berättelse om 

diskontdirektörernas skötsel av diskonten. Aktieägare krävde att få tillbaka det silver, som de 

deponerat hos RSB som säkerhet för aktiekapitalet, men så blev ej fallet, utan de fick svaret att: 

”Bolaget icke ens borde ifrågaställa återfåendet av det actiecapitals silfver, som till säkerhet för 

discontrörelsen, i banken blifvit deponeradt, utan att tvärtom Bolaget, genom frånträdande af sitt 

anspråk så väl därå, som å hvad annat det vara månde, hos Regeringen borde anhålla att få 

upplösa sig och banken således öfvertaga så väl actiecapitalet, som discontens alla fordringar och 

skulder.”611 Lundh beskriver hur det gick till: ”Vad åter själva avvecklingen av diskonterna 

beträffar, gick beredningens[en av stats- och bancoutskotten tillsatt finansberedning, där friherre 

Carl de Geer var ordförande Förf:s anm.] förslag ut på att staten ensam skulle handhava denna 

och ersätta alla borgenärerna, mot det att den finge övertaga dessas rätt gentemot diskonterna. 

                                                 

610 Carlquist (1921), s. 112. 

611 Wollmar (1891), s. 40 Anders Wollmar var närvarande på stämman och företrädde fyra aktier (Protokoll vid 

bolagsstämma den 8 januari 1818 Riksarkivets ämnessamlingar, RAM) Detta var en innovation för krishantering. 

Metoden föregrep med 190 år ”Lagen om statligt stöd till kreditinstitut SFS 2008:814”, som beskriver ett förfarande, 

som är likt det som tillämpades för Malmö diskont. 
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För att icke någon enskild fordringsägare under tiden skulle kunna begära dessa i konkurs enligt 

gällande lag, borde beslutet om statens insättande som ensam fordringsägare bekräftas av Kungl. 

Maj:t och på så sätt få karaktär av en lex in casu.”612 

 

Den 5 februari dog Karl XIII och den 6 februari blev Karl Johan utropad till kung av Sverige – 

en befattning han i praktiken haft sedan han kom till Sverige. 

 

Den 19 mars kom anklagelseakten från Riksens Ständers Banks åklagare (Kruse), den 6 april kom 

statens (Laurin). Den 27 juni kom utslaget  i Rådstuvurätten: 

 

”Uti det (… barligen) hos Kongl. Hofrätten anhängigt gjorde, och i följd af Kongl. 

Hofrättens förordnande, vid Serskild Rådstufvurätt i Malmö undersökte mål, 

rörande förre Directeurerne af Malmö DiscontWerk, Carl Magnus Nordlindh, 

Samuel Christian Björkman och Henrik Falkman, anklagade för olagligt och 

oredligt förhållande i förvaltningen af berörde DiscontWerk, samt Handlarne Jonas 

Ståhle och J.B. Kock m fl. tilltalade för delaktighet i en del af förre Directeurernes 

öfwerklagade åtgärder, har Kongl. Hofrätten genom Utslag denne dag dömt 

Nordlindh och Björkman att, såsom öfvertygade om bedrägeri och 

förfalskningsbrott, enl 16 Cap. (4) § HandelsBalken och 8 Cap. 2 och 3 §§ samt (61) 

Cap. 1 § MissgerningsBalken”[…]”jemte det Nordlindh är vorden förklarad sin 

innehafvande Borgmästaretjenst förlustig, mista äran, ställas i halsjern vid en påle å 

allmänt torg i Malmö att skämmas två timmar och derefter Tio år hållas till allmänt 

arbete å Warbergs fästning; hvilket, i anseende dertill att Nordlindh och Björkman 

blifvit af Kongl. Maj:t med RiddareOrdens värdighet benådade, jemlikt Kongl. 

Brefvet den 19 juli 1806, Herr JustitieCancelleren härigenom tillkännagifves, med 

underrättelse derjemte, att Kongl. Maj:t befallningshavare i Malmöhus län anmodas 

att med Utslagets verkställande i hvad det angår Nordlindh och Björkman 

innehålla, intill dess Kongl. Maj:t i ofvannämnde afseende sig i Nåder utlåtit, och 

Wi befalle Tit. Etc. etc. etc. Stockholm den 27 Junii 1818 ”613 

                                                 

612 Lundh (1930), s. 300 Lex in casu är en ”lagstiftning” som innebär att rättsfallet bedöms enbart på basis av det 

aktuella fallets karaktär och inte har några prejudicerande egenskaper. Nordisk Familjebok, Uggleupplagan, (1912) 

definierar Lex in casu: ”lag för ett särskildt fall, för föreliggande fall”. 

613 Hovrättens (Rådstuvurättens) utslag den 27 juni 1818, i Registratur 1818, Svea Hovrätt, Huvudarkivet Blb 1:166, 

RAM. 
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De tre åtalade fick fängelsestraff, men slapp straffarbete och skampåle (och dödsstraff). Den som 

kom mildast undan var Henrik Falkman, vars bror, Hans Aron, kort efter kraschen blev utsedd 

till borgmästare i Malmö. Direktörernas förmögenheter konstaterades efter kraschen vara 

obetydliga. Den sammanlagda förmögenheten uppgick till 70 000 Rdr.614 Det var inte ett 

obetydligt belopp, men inkluderade även fastigheter. Direktörerna gjorde konkurs snart efter 

kraschen; Falkman 1824, Björkman och Nordlindh under 1820-talet.615 Både Nordlindh och 

Björkman dog utfattiga. Jonas Ståhle överlevde till 1850-talet, men hans skulder avskrevs först på 

1840-talet. 

 

Den 18 juli 1818 kungjordes hur avvecklingen av diskonterna skulle ske. Bland annat stadgades:  

- Staten skulle överta avvecklingen och Riksgäldskontoret skulle vara ansvarigt 

- Diskonternas oktrojer förföll 

- Göta kanaldiskontens och Malmö diskonts utestående fordringar skulle indrivas inom 

fem år 

- Alla assignationer skulle lösas in till fulla värdet i Rdr banco 

- Alla övriga skulder (treprocents obligationer) skulle inlösas, till en femtedel kontant och 

resten med Riksgäldens räntelösa obligationer med fyra års löptid och med amortering av 

en fjärdedel av beloppet varje år. Amorteringar av skulder till diskonten kunde däremot 

medges till fulla nominella värdet av obligationerna [kvittning Förf:s anm.] 

Malmö, Göteborgs och Göta kanaldiskonterna avvecklades därefter. Göteborgs diskont gav 

överskott till aktieägarna och var snart genomförd. Malmö diskonts avveckling gav ett underskott 

på ca 430 000 Rdr och Göta Kanals diskont ca 914 000 Rdr som huvudsakligen hade att göra 

med diskontens lån till kanalverket. Avvecklingen av Malmö diskont var inte färdig förrän 1848. 

Diskonternas försvinnande var ett ”utrotande av ett banksystem”, men det stannade länge i 

samhällets kollektiva minne. Det dröjde till 1857 innan nästa stora bankkris inträffade i Sverige.  

 

                                                 

614 Brev från Wilhelm af Klinteberg till Gustaf Fredrik Wirsén den 18 januari 1818, E 6047, RAM Samma summa 

redovisades också i den nya direktionens rapport till bolagsstämman den 8 januari 1818, Riksarkivets 

ämnessamlingar, RAM, varifrån af Klinteberg kan ha fått siffran: ” Man har deremot balancerat de afsatte vinsterna 

til en rund summa 100 000 Rdr och de påräknade tilgångarne hos de häktade directeurerne, så wida de kunde 

supponeras utgå, med förmåns rätt til 70 000 Rdr, inberäknat hwad hos Ståhle, Kock och Malmros kan wara at tilgå i 

den under förmånsrätt supponerade tillgången. (övriga räkenskaps och utredningshandlingar 1813 – 1848, RGK 

3591, RAA). 

615 Övriga räkenskaps och utredningshandlingar 1813 – 1848, RGK 3591, RAA. 
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614 Brev från Wilhelm af Klinteberg till Gustaf Fredrik Wirsén den 18 januari 1818, E 6047, RAM Samma summa 

redovisades också i den nya direktionens rapport till bolagsstämman den 8 januari 1818, Riksarkivets 

ämnessamlingar, RAM, varifrån af Klinteberg kan ha fått siffran: ” Man har deremot balancerat de afsatte vinsterna 

til en rund summa 100 000 Rdr och de påräknade tilgångarne hos de häktade directeurerne, så wida de kunde 

supponeras utgå, med förmåns rätt til 70 000 Rdr, inberäknat hwad hos Ståhle, Kock och Malmros kan wara at tilgå i 

den under förmånsrätt supponerade tillgången. (övriga räkenskaps och utredningshandlingar 1813 – 1848, RGK 

3591, RAA). 

615 Övriga räkenskaps och utredningshandlingar 1813 – 1848, RGK 3591, RAA. 
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Beträffande den ekonomiska utvecklingen efter kraschen beskriver Clemensson att ekonomisk 

depression rådde från 1816 ett decennium därefter. Djupet i den ekonomiska nedgången visas i  

nedanstående tabell 10. 

 

Tabell 10: Några industrigrenars i Malmö tillverkningsvärde 1816, 1820, 1822, 1825 och 1828, 

Rdr banco 

 

 1816 1820 1822 1825 1828 

Sockerindustrin 108 309 60 080 39 673 37 075 85 556 

Tobaksindustrin 96 152 21 607 26 740 16 300 23 185 

Övrig industri 16 597 11 442 6 875 6 265 9 122 

Summa 221 058 93 129 73 888 59 640 117 863 

Källa: Clemensson (1914), s. 135 

 

Av tabellen framgår att tillverkningsvärdet i industrin  föll med 73 procent mellan 1816 och 1825. 

Hårdast drabbad var tobaksindustrin med ett fall på 83 procent, men alla industrier noterade 

dramatiska nedgångar. En bidragande orsak var bristen på krediter. Ett Bancodiskontkontor, dvs. 

ett avdelningskontor till Riksens Ständers Banks dotterbolag, öppnades i Malmö 1824 och Malmö 

Sparbank samma år. Kristianstad Sparbank öppnade 1826 och Ystad Sparbank öppnade1827.616 

Sommarin skriver att Carl Christian Halling, ledamot i Riksens Ständers Banks lånekontor i 

Malmö och aktiv i grundandet av Malmö sparbank: ”… efter Malmödiskontens fall 1817 blivit en 

utpräglad motståndare till privata bankassociationer.”617 Bancodiskontens kontor skulle avhjälpa 

kreditbristen. Men Clemensson hävdar att det inte räckte för att möta kreditefterfrågan.618 Åmark 

pekar också 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.”619  

                                                 

616 Sommarin (1940), s. 119. 

617 Ibid., s. 83. 

618 Clemensson (1914), ss. 134-5. 

619 Åmark (1915), s. 275. 
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Först på 1830-talet uppträdde enskilda banker och senare hypoteksföreningar och filialbanker620. 

En affärsbanksrörelse kom igång i Skåne när Skånska Privatbanken grundades 1830.  ”Att det var 

Ystad och inte som man först skulle ha trott Malmö, som var först framme[med att grunda 

enskilda banker Förf:s anm.], 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 även om RSB inrättade en filial och sparbanken kom igång under 1820-talet.”621 

Det blev som Wirsén förutspådde efter diskontkraschen 1817, även om följderna inte blev fullt så 

dramatiska som han trodde då: ” … att lappa papper med papper, då hopfästningsämnet, limmet, 

det enskildta förtroendet, är i sin grund dödadt och i djupet nersänkt.”…”O! min Gud skall nu 

anarchi och derpå främmande välde styrka hvad som att återstår.”622 Han såg det finansiella 

systemets sammanbrott som ett hot mot Sveriges säkerhet. 

 

Beträffande personalunioner med Malmö diskont kan det nämnas att protokollföraren i Malmö 

diskont och sedermera borgmästaren i Malmö Carl Christian Halling var ledamot av styrelsen i 

Bancodiskontens avdelningskontor i Malmö. Landshövdingen Wilhelm af Klinteberg blev 

ordförande i Malmö sparbank, där även Halling ingick i styrelsen.623 I sparbankstyrelsen ingick 

under de första åren även Hans Aron Falkman, bror till Henrik Falkman, en av 

diskontdirektörerna och ryttmästaren Arvid Nordlindh, son till Carl Magnus Nordlindh. 

 

Bankkrisen 1817 ger upphov till fortsatt forskning. För det första, ”Point-of-no-return” 

(”PoNR”) i kriser har aktualiserats i texten och erbjuder ett uppslag till vidare forskning. Vad 

detta begrepp avser är att det uppstår ett tillfälle före det att en finansiell kris bryter ut, när ett 

beslut kan leda till att förlusterna begränsas, men där man inte vill inse att det kan bli sämre, utan 

tror att det skall bli bättre. En PoNR inträffar definitionsmässigt före krisens utbrott och kan 

man identifiera denna, kan en större skada än den som slutligen krisen orsakar undvikas.  Ett 

                                                 

620 Hypoteksföreningar var kreditinrättningar, som var avsedda att bistå framför allt jordbruket med lång finansiering. 

Filialbankerna var privata banker, utan sedelutgivningsrätt, men med affärsbanksrörelse, solidariskt ansvar och 

finansiering från Riksens Ständers Bank. 

621 Fridlizius (1981), s. 434. 

622 Brev nr 223 från Gustaf Fredrik Wirsén till Baltzar von Platen den 7 oktober 1817, Baltzar von Platens 

Brevsamling 2, brev från svenska och utländska brevskrivare, Ep.P. 6:2, KB. 

623 Malmö sparbank (1924), s. 195 – 201. 
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exempel har redovisats från 1816, när Ståhle vill cedera, men Nordlindh hoppas att allt skall rätta 

till sig trots en besvärlig situation för Malmö diskont.  

 

En liknande situation hade inträffat för Göta Kanaldiskonten redan i början av 1815. I slutet av 

1814 hade von Platen lånat ca 852 792 Rdr ur diskonten för kanalbygget.624 Dessa kunde inte 

återbetalas annat än genom att kanalen blev färdig och kunde börja generera intäkter eller att 

ständerna gav den bidrag. Det förra alternativet låg långt borta och det senare vållade en häftig 

debatt på 1815 års riksdag, vilken så småningom, fast inte utan en kris, trots allt ledde till nya 

bidrag. Men ständernas fortsatta stöd var inte självklart och eftersom kanalbolagets upplåning var 

en stor del av de totala tillgängliga medlen för kanaldiskonten, skulle en förnyad 

uttagsanstormning ha kunnat sänka diskonten. Det fanns ett strukturellt problem: 

”Sammankopplingen av de båda institutionerna[kanalbolaget och - diskonten Förf:s anm.] 

förberedde alltså redan nu den senares undergång.”625    

 

Det finns moderna exempel. Bankinspektören Krusenstjerna skriver: ”Vid diskussioner i 

samband med boksluten för år 1920 samt vid bankundersökningar senare under år 1921 hade jag 

märkt, att den meningen var mycket utbredd, att företeelserna på det ekonomiska området voro 

av hastigt övergående natur. Att betrakta värdeminskningen i tillgångarne såsom annat än tillfällig 

och därefter rätta sig med avseende å sina dispositioner, därtill var man synnerligen obenägen.”626 

Carl Magnus Nordlindhs uttalande inför Statsutskottet i juni 1815 andas samma stämning : ” 

Deremot och om oordningen i penningeväsendet tillkommit genom utomordentliga händelser; så 

bör man ju med skäl vänta, att enär orsakerna dels upphört dels stå genom kloka åtgärder att 

mindska, bör ordningen kunna småningom återvinnas, endast derigenom, att de afstannande 

Verkningskrafterna, medelst underlättande medel sättas igång.”627 

Det finns också exempel från 1930, när världen var på väg in i depression: ”Hans [Ivar Kreugers] 

beteende kan inte tolkas på annat sätt än att han betraktade konjunkturförsvagningen som ett 

övergående, kortsiktigt fenomen och räknade med att emissionsmarknaden snart skulle stå öppen 

                                                 

624 Lundh (1930), s. 204 Beloppet stämmer väl med det kostnadsöverdrag som Lundh presenterar på s. 159: ”Vad 

åter arbetskostnaderna beträffa, uppgingo dessa för samma tid [1810 – 1815] till 2,439,980 riksdaler eller en halvgång 

mer än vad som 1810 beräknats för hela kanalbyggnaden.” En tredjedel av beloppet är ca 813 000 Rdr. 

625 Ibid., s. 205. 

626 Krusenstjerna (1994), s. 37.  

627 Utdrag af Protocollet, hållet uti Riksens Höglofl. Ständers Stats-Utskott vid Urtima Riksdagen i Stockholm den 17 

juni 1815, s. 1084, KB. 
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för [Tändsticks- Förf:s anm.]koncernen.”628 Ett annat modernt exempel rör Bernhard Madoff: 

“Efter att ha erkänt sig skyldig till att han försnillat en halv miljard kronor, sa han: ‟Jag trodde att 

bedrägeriet skulle bli kortvarigt och att jag skulle kunna ta mig ur det. Det visade sig omöjligt.‟”629 

Beteendet är inte knutet enbart till gäldenärer. Eichengreen skriver630: “The bottom line is that 

creditors are not inclined to pony up new money or to accept a debt write-down so long as they 

hold out hope that another solution will turn up.”  Orsakerna till att avstå från att ingripa, 

förklarar Eichengreen så här: ” …because default is seen as too messy, disruptive, and painful, 

and too threatening to the international system…” och kommer fram till att: “they [i detta fall 

stater Förf:s anm.] have good reason to think that the official community will bail them out at the 

end of the day.” Jonung pekar på svårigheterna att även om man lyckas identifiera en Point-of-

no-return kan det ändå vara svårt att förhindra kriser : ”Tecken på den kommande krisen finns 

alltid. Det gäller bara att vara redo att tolka dessa signaler i tid. Tyvärr tycks den mänskliga 

naturen lägga hinder i vägen.”631  

 

För det andra, ett annat uppslag till vidare forskning är att använda institutionell teori för att 

analysera andra kriser. Att använda en institutionell begreppsapparat för analyser av bankkriser 

förenklar kommunikationen av resultat till andra forskare. I förlängningen kan föreliggande 

fallstudie tillsammans med andra kunna leda till nya teorier om hur den institutionella strukturen 

kan vara en del av förklaringen till uppkomsten av finansiella kriser. Institutionell teori inbegriper 

både individers och staters agerande. North skriver angående möjligheten att utveckla teorier med 

hjälp av institutionell teori att ett brett underlag fordras: ”Improving the predictive ability of 

institutions as incentive structures entails more detailed empirical research on the performance 

characteristics of institutions in various settings.(…) before we can begin to develop more 

generalizations about institutions.”632 

 

Det går att argumentera för att en analys av en bankkris, speciellt med så starkt inslag av individer 

och individuellt handlande inte låter sig generaliseras. Fallstudier med institutionell beskrivning 

har dock den fördelen att olika kriser i olika tider och oavsett geografi kan jämföras på ett 

konsistent sätt. Att använda institutionell teori som verktyg ökar möjligheten att generalisera om 

                                                 

628 Thunholm (1995), s. 205. 

629 Svenska Dagbladet, Näringsliv, 5 november 2010, s. 12.  

630 Eichengreen (2002), s. 127. 

631 Jonung (2009), s. 81. 

632 North (2005), s. 68. 
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vissa faktorer i enskilda kriser har sina motsvarigheter i andra kriser. Så här skrev den skotske 

ekonomhistorikern S.G. Checkland om City of Glasgow Banks fall 1879: “There is a sense in 

which the manager and directors of the two633 failed banks were victims of their situation.”634 Om 

ordet ”situation” byts ut mot ”institutionell struktur” reser det frågan om det finns likheter med 

Malmö diskont. City of Glasgow är värd en fallstudie med hjälp av institutionell teori. Om 

tillräckligt många fallstudier görs, kan det styrka Reinhart & Rogoffs påstående om att det finns 

gemensamma drag i framväxten av bankkriser.  
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ENGLISH SUMMARY635 

 

ABSTRACT  

In 1817 the then fourteen-year old bank - Malmö diskont - was subjected to a bank run and the 

bank closed. At the time, Malmö diskont was one of three privately owned commercial banks. All 

three had to close as bank runs occurred on the other two banks as well. Thus, these banks, with 

their roots in the 18th century disappeared with noticeable economic repercussions. Although 

Sweden had a large non-bank credit market, consisting of merchants and private bankers, it took 

a long time to restore confidence in privately owned commercial banks. 

 

The purpose of this Ph.D. thesis - Malmö diskont, an institutional analysis of a banking crisis - is 

to increase the knowledge about the banking crisis in Sweden in 1817. The research question is: 

“Why did Malmö diskont go under?” Institutional theory has been used as a tool to arrive at the 

answer. The basic assumption is that institutions both set the limits for individuals‟ actions and 

sometimes direct them towards actions. The results have been arrived at by mapping the existing 

institutional framework and analyze how it interacted with the Malmö diskont management.  

 

                                                 

635 There are a number of unprinted sources for the empirics in the thesis. They can be divided into official sources, 

unofficial sources (mostly correspondence) and printed narratives from people participating in or close to the events 

of Malmö diskont. Even if they are sometimes coloured by personal bias, they form a rich source on describing the 

events and also defining the institutional structure. The first group of sources includes government meeting 

protocols, meetings of the governors of the central bank (Riksens Ständers Bank), royal proclamations (kungörelser) 

and official writings of various entities of the state. The second group includes mainly correspondence between, 

from and to men of the state such as for example Carl David Skogman (a confidant to the crown prince), Gustaf 

Fredrik Wirsén (former member of the government), Lars von Engeström (foreign minister), Wilhelm af Klinteberg 

(county governor) and Johan Christopher Toll (former general governor of Malmö‟s province -Scania). In this group 

one can also include the accounts of Malmö diskont. The third group includes mainly three works: 1) Carl Christian 

Halling‟s memoirs. Halling was secretary at the last annual general meetings up to the crisis in 1817 and subsequently 

became mayor of Malmö. 2) Anders Wollmar‟s memoirs. Wollmar was the son of the main competitor to Nordlindh 

in the election for mayor in Malmö (which Nordlindh won). The text is both critical and respectful to the diskont 

bank and its directors. 3)Carl Mengel‟s relation of what happened in Malmö diskont all through its existence. Mengel 

was the “chief financial officer” of Malmö diskont during its whole life. Literature references are to the thesis‟ 

reference list. 
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The conclusion is that the banking crisis evolved in two stages. The first stage was that the 

financial position of Malmö diskont became untenable in the interaction between institutions and 

actors. The thesis describes how the crisis developed. Malmö diskont was beyond hope of 

survival in 1817. It was not only a matter of a liquidity squeeze. New equity and a bail-out were 

needed for survival, as well as a restructuring of the institutional structure for survival. The 

second stage occurred when the financial position became clear for the government. The same 

support procedure was initially followed as in earlier liquidity crises for the discount banks. 

However, the institutional framework was over-ridden by an actor - the government, led by the 

crown prince – who did not pursue the rescue operation with the same determination as in earlier 

crises and Malmö diskont was allowed to fall.  

___________________________________________________________________________

All three diskont banks, in their own region, contributed in two main ways to the development of 

the financial sector in Sweden in the early 19th century until they all disappeared in the banking 

crisis of 1817. Firstly, they financed infrastructural changes, in the case of Malmö diskont the 

enclosure movement in the province of Scania, in the south of Sweden. Secondly, loans from the 

three banks were mostly given not in specie or government money, but in certificates of deposits 

(assignations) with Riksens Ständers Bank (hereinafter called “RSB”), the parliament‟s bank and 

effectively the central bank of Sweden. Thus, the diskonts increased the amount of means of 

payment and during the decade of the 1810‟s until the crash accounted for around a fifth of the 

money supply636.  

  

In-depth empirical case studies of individual bank crises of the 19th century are rare and merits 

intrest, because as Reinhardt and Rogoff put it: ” We have been here before”637 They propose 

that there are common factors in financial crises can be traced during centuries  

 

The purpose of the thesis is to increase the knowledge about the banking crisis of 1817. The 

research questions is: “Why did Malmö diskont go under?” 

  

The method chosen is to use institutional theory as a tool to describe the interaction between 

institutions and actors. North writes: ”Institutions are the rules of the game in society or, more 

formally, are the humanly devised constraints that shape human interaction.”638  

                                                 

636 The remainder accounted for by money issued by RSB and the National Debt Office. 

637 Reinhart & Rogoff (2009), p. xxv. 

638 North (1990), p. 3. 
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The motives for choosing an institutional analysis for this thesis are several. Firstly, North writes: 

“… incorporating institutions into history allows us to tell a much better story than we otherwise 

could.”639  The necessary condition is that the character of the institutions is also analyzed 

[design, perception and enforcement]. John Commons adds to the motive for using an 

institutional approach. He writes: ”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.”640  What Commons captures in this paragraph is the role of unwritten rules in society. 

This is particularly so during the life of Malmö diskont when a large part of business rules was 

informal and not yet turned into elaborate formal banking laws or rules on audit and bank 

inspection as they are today. Thirdly, there are several passages that reinforce the idea of using an 

institutional approach. North writes: “Actors would certainly like to improve outcomes, but the 

information feedback may be so poor, that the actor cannot identify better alternatives.”641  The 

key word in this quote is “cannot”. Regulations are sometimes so strict (or ambiguous), that they 

eliminate choices of actions that may have lead to a better outcome. Fourthly, it is not clear 

whether institututions govern people‟s behavior. North writes that institutions are: “…a mixture 

of informal norms, rules and enforcement characteristics that together defines the choice and 

results in outcomes.”642 In a different context, he claims: ” Institutions form the incentive 

structure of a society and the political and economic institutions, in consequence, are the 

underlying determinant of economic performance.”643  Hodgson has a similar and even more 

explicit view: “Thus in a subtle way, through the operation of market conventions, routines and 

rules, the individual in the market is to some extent „coerced‟ into specific types of behavior.” 

Sjöstrand takes a contrary view. He writes: “It has been suggested above that institutions 

influence human (inter)-actions, but this is not synonymous with a declaration of environmental 

                                                 

639 North (1990), p. 131. 

640 Commons (1924), p. 2. 

641 North (1990), p. 24. 

642 North (1990), p. 3. 

643 North (1993), p. 1. 

192 

 

The motives for choosing an institutional analysis for this thesis are several. Firstly, North writes: 

“… incorporating institutions into history allows us to tell a much better story than we otherwise 

could.”639  The necessary condition is that the character of the institutions is also analyzed 

[design, perception and enforcement]. John Commons adds to the motive for using an 

institutional approach. He writes: ”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.”640  What Commons captures in this paragraph is the role of unwritten rules in society. 

This is particularly so during the life of Malmö diskont when a large part of business rules was 

informal and not yet turned into elaborate formal banking laws or rules on audit and bank 

inspection as they are today. Thirdly, there are several passages that reinforce the idea of using an 

institutional approach. North writes: “Actors would certainly like to improve outcomes, but the 

information feedback may be so poor, that the actor cannot identify better alternatives.”641  The 

key word in this quote is “cannot”. Regulations are sometimes so strict (or ambiguous), that they 

eliminate choices of actions that may have lead to a better outcome. Fourthly, it is not clear 

whether institututions govern people‟s behavior. North writes that institutions are: “…a mixture 

of informal norms, rules and enforcement characteristics that together defines the choice and 

results in outcomes.”642 In a different context, he claims: ” Institutions form the incentive 

structure of a society and the political and economic institutions, in consequence, are the 

underlying determinant of economic performance.”643  Hodgson has a similar and even more 

explicit view: “Thus in a subtle way, through the operation of market conventions, routines and 

rules, the individual in the market is to some extent „coerced‟ into specific types of behavior.” 

Sjöstrand takes a contrary view. He writes: “It has been suggested above that institutions 

influence human (inter)-actions, but this is not synonymous with a declaration of environmental 

                                                 

639 North (1990), p. 131. 

640 Commons (1924), p. 2. 

641 North (1990), p. 24. 

642 North (1990), p. 3. 

643 North (1993), p. 1. 



193 

 

determinism.”644 Kindleberger refers to an even more extreme view, namely Coase‟s, who 

maintains that: ”…demand and supply call the tune and that institutions dance to it.”645 

 

Finally, the personal conduct by the directors and the reaction to institutional change will be 

discussed. There may be inertia in the system by the fact that new institutions do not conform to 

the norms of society, but also due to the roles that the actors have assumed for themselves. Scott 

presents one way of looking at it: ” All institutional conduct involves roles. Thus roles share in 

the controlling character of institutionalization.”646 If formal institutions conflict, not only with 

norms in society, but also with roles that actors have assumed, it reduces the effect of 

institutional change. Another dimension of the human part of the events is the perception of 

institutions. North writes: ” Pattern recognition rather than abstract logical reasoning is at base 

the way human neural networks appear to operate.”647  People believe that they see a pattern, but 

there is none. A final human behaviour pattern, which has a bearing on this study, is the necessity 

for action. North puts it: ” …the mental constructs individuals form to explain and interpret the 

world around them is partly the result of their cultural heritage, partly a result of the „local‟ 

everyday problems they confront and must solve, and partly a result of non-local learning.”648 

The key words are: “must solve”. Inaction is not an option. 

 

Methodologically, the categorization of institutions offers problems; not so with royal 

proclamations or laws, but with those institutions that are ambiguously or narrowly defined. 

These comprise e.g. those concerning banking inspection and audit as well as responsibility for 

the banking system. The question arises whether it is possible to use concepts that did not exist 

formally at the time and thereby trying to impose institutions that are only present today. The 

thesis demonstrates that they existed although not in a form as explicit as today. This is the 

argument for using present-day institutional concepts. 

 

The first two decades of the 19th century, during which the Malmö diskont events occurred, was 

one of the most turbulent decades in Swedish history. Sweden had lost a third of its area by 

                                                 

644 Sjöstrand (1995), p. 28. 

645 Kindleberger (1984), p. 4. He refers to Coase (1937), which is his seminal article on The Nature of the Firm and 

(1960), which is his article on The Problem of Social Cost. 

646 Scott (1995), p. 38. 

647 North (2005), p. 26. 

648 North (2005), p. 61. 
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ceding Finland to Russia after an expensive war during 1808-1809. A new royal dynasty and a 

new constitution had been instituted after a coup d‟état where the king was dethroned, mainly 

because of the war failure. The new Bernadotte dynasty was installed in 1810. Jean Baptiste 

Bernadotte had been one of Napoleon‟s marshals and was an experienced military and 

administrator. Economically, Sweden had advantages of the Napoleonic wars. Transit trade 

through several ports in the west and south of Sweden, among them Malmö,  bypassed the 

continental blockade. After the war, however, Sweden‟s economy fared badly. Merchants, devoid 

of their transit trade, went into bankruptcy and on top of that crops were bad during 1816 to 

1818.649 

 

Malmö diskont was founded in 1803. The king Gustav IV Adolf was instrumental in introducing 

a monetary reform that year, linking the government currency issued ( the riksdaler) to specie. In 

connection with this reform, it was considered desirable to encourage the establishment of 

regional banks. The purpose was partly to stimulate regional development, but a side-purpose 

was to help promote the use of the new currency. Three banks were chartered, in Gothenburg, 

Malmö and Åbo(Finland)650. The share capital was raised by private funds. The parliament-

controlled bank Riksens Ständers Bank would share in the profits of the diskont in exchange for 

granting a committed credit line at an advantageous rate – 3 per cent per annum. A new diskont 

bank was founded in 1810 – The Göta Kanal diskont with the purpose of assisting in financing 

the building of Göta Kanal, a canal linking the Baltic Sea with the North Sea. By then, the two 

banks in Gothenburg and Malmö had already been in existence several years and had been very 

profitable.  

 

The banks were called “Diskont” banks. This name is derived from the lending practice of 

discounting the interest on loans and deducting the interest before paying out the loans. 

According to the by-laws, loans were not allowed for more than six months. Security would 

normally be given by two reputable citizens or by other security in shares, bonds or merchandize 

of the highest quality. RSB had a monopoly on lending in Stockholm and Malmö diskont‟s 

lending was almost exclusively done to the inhabitants of the Scania province. Against deposits 

made in Malmö diskont, certificates of deposits carrying three per cent interest were issued.  

 

                                                 

649 Historical statistics (1959), p. 44. 

650 The bank in Finland was closed in connection with the Swedish-Russian war 1808-09. 
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There were three original directors in the bank; two of which from families of very high standing 

in Malmö; Frans Suell, merchant and industrialist and Cornelius Faxe, merchant. The third, Carl 

Magnus Nordlindh, had had a rapid career in Malmö. Born out of wedlock in a city not far from 

Stockholm, he had, through connections in Malmö, risen quickly to the pinnacle of the Malmö 

society. He was a licensed merchant, member of the town eldest and became mayor in 1805. In 

guilds, merchant societies and order societies he held prominent positions. Suell and Faxe both 

resigned in 1812 and 1813 respectively. They were succeeded by Suell‟s half-brother Henrik 

Falkman, merchant and Samuel Christian Björkman, merchant.  

 

1803 to 1812 were the good years. Malmö diskont started at a very auspicious time. The 

enclosure movement was under way and credits to agriculture for investments in connection with 

the transformation of farming in Scania were much sought after. The business of the bank was, 

for the years to around 1812 extremely successful and shareholders received generous dividends. 

There were crises, in particular when the Åbo diskont was closed. There was then a run on the 

other two diskonts, which was stemmed by extra infusion of liquidity from the RSB.  The war 

with Russia had required large amounts of money. The monetary base increased dramatically 

during the period up to 1810. The convertibility of the Riksdaler was impossible to maintain and 

was abandoned without any formal decision. The monetary expansion coincided with a dramatic 

increase in inflation and speculation was wide-spread in real estate. 

 

During the period from 1812 to 1814 interest rates on the unofficial credit market were much 

higher than in the diskont banks and the latter found it difficult both to attract deposits and to 

lend money at the prescribed maximum lending rate. A way for Malmö diskont to still generate 

money (to generate dividends for the shareholders) was to device new and innovative lending 

methods. However, these methods were criticized by the auditors of the bank and the 

“Bancofullmäktige”651, (hereinafter called “BF”) and after Malmö diskont promised to correct 

their behavior, BF let the matter drop. But lending did not stop during this period, which was 

characterized by warfare and illicit trade, breaking the continental blockade. Due to the unstable 

times, however, lending became riskier and riskier. In the case of Malmö diskont, the risky 

lending became concentrated on three merchants, Jonas Ståhle, Jacob Kock and Haqvin 

Malmros. Ståhle in particular became heavily involved in some failed transactions, which put him 

                                                 

651 Bancofullmäktige was a group of parliamentary appointed persons, who were in effect governing the central bank, 

Riksens Ständers Bank. A possible translation into English may be “The Board of Governors of the Riksens 

Ständers Bank”. 
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651 Bancofullmäktige was a group of parliamentary appointed persons, who were in effect governing the central bank, 

Riksens Ständers Bank. A possible translation into English may be “The Board of Governors of the Riksens 

Ständers Bank”. 
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in a liquidity squeeze. 1815  turned out to be the turning point for Malmö diskont and the  year 

was eventful. An extraordinary parliamentary session was held during the year. One of the items 

on the agenda was to debate the possible extension of two of the three diskont banks‟ charters. 

Both the diskont in Gothenburg and that in Malmö had charters that would expire after 15 years 

i.e. in 1818. The decision was that the charter for Malmö diskont would be extended by two years 

to 1820, accompanied by strict new rules from Bancoutskottet, a sub-committee of parliament 

(“BU 1815”). 

 

November 1815 became a crucial month for the diskont. Many merchants went bankrupt after 

the continental wars ended. It started in Stockholm and continued in Gothenburg and to a lesser 

extent in Malmö. However, the effects on Malmö diskont from its depositors in Stockholm 

became violent. A run on the bank – and the Gothenburg diskont – would have brought both 

banks down, were it not for the efforts of the then acting finance minister Hans Järta, who 

worked in tandem with the crown prince Bernadotte. Unswervingly, they used state funds to 

provide liquidity to Malmö diskont. About 700 000 Riksdaler was extended to the bank, to meet 

redemption of  assignations and CD‟s. Thus, the bank run abated in a few weeks. Negotiations 

between the government and Malmö diskont after the crisis, however, resulted in draconian 

terms for the activity of the diskont.  

 

Unknown to the government, the loans to the three merchants Ståhle, Kock and Malmros had 

reached substantial proportions. The loans given to these three merchants were way outside the 

authority given in the by-laws, both as concerns size of loans and as these credits were rolled-

over also against the rules of maximum maturity.  

 

During 1816, Malmö diskont went further into the morass. Although the government loan was 

amortized in good order, there were other things happening. First, Ståhle proposed early in the 

year (to Nordlindh) that he would admit his precarious financial position and go into bankruptcy, 

but Nordlindh had the hope that things would straighten out in the end and managed to 

convince him to keep quiet. The effects on Malmö diskont were judged by Nordlindh to become 

disastrous if Ståhle‟s condition was revealed. Ståhle was one of the biggest merchants in Malmö 

and his reputation was not yet tainted. Secondly, at the annual general meeting, the RSB-

appointed auditor found that Malmö diskont had still not abided by the by-laws and wanted the 

Chancellor of Justice to investigate and possibly prosecute the directors of the diskont. The 

government turned down this request. Thirdly, the guarantors for the three major borrowers got 
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wind of their wobbly financial positions and started to withdraw their sureties. This in turn led 

the three borrowers to start issuing guarantees among each other and even to falsify signatures on 

guarantees.  

 

The conditions described above continued into 1817, but by then the government had become 

suspicious about the financial condition of Malmö diskont and appointed the county governor in 

Malmö to make a full investigation of the financial condition of the bank. In the meantime, the 

annual general meeting was held and the government decided to order the bank‟s auditors to 

issue a “clean” audit report for the activities of 1816. This measure was taken in order not to rock 

the financial system, at least not until all cards were on the table. In September the County 

Governor‟s report was finished and it turned out that the three main borrowers‟ loans were bad 

and  amounted to around one third of the total outstanding loans. In late September therefore, 

the government decided that the diskont directors would have to go and that management would 

be taken over by the government. To protect the bank from another bank run, they made 

available funds amounting to 500 000 riksdaler. The immediate reaction was violent from the 

public and the bank was subjected to a massive run. The government never used the full available 

amount to protect Malmö diskont, but only a fraction thereof. Instead, in early October, it was 

decided that Malmö diskont would be taken over by the state. This in turn led to massive runs on 

the two other diskonts and they both had to close their doors to the public, never to open again. 

 

An extraordinary session of parliament was convened in November, wholly devoted to the fate 

of the diskont banks. It continued into 1818 and the outcome was that the National Debt Office 

would take over the assets of Malmö diskont and wind down the bank. The ultimate loss on 

Malmö diskont to the government was around 400 000 riksdaler, but on the Göta Kanaldiskont it 

was more than twice as high. The diskont in Gothenburg left a surplus to its shareholders. 

Holders of assignations issued by Malmö diskont were paid in full and holders of CD‟s were also 

paid in full, but only after a time delay of five years (with interest). Shareholders received nothing 

in the winding-up of Malmö diskont. 

 

The following part describes how the institutional framework was constituted in Malmö diskont‟s 

time. The institutions will be divided into formal and informal. Formal institutions are those that 

originate from a directive from the authorities; laws, royal proclamations (including the charter 

for Malmö diskont, which also contained the by-laws for the bank), but also those directives that 

were issued by BU in 1815 and the government in early 1816, after the November crisis of 1815. 
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In the group of formal institutions, audit and bank inspection will be discussed as well as the 

question of what government or parliamentary entity was responsible for the structure of the 

financial system in the country. Among the formal institutions, the institution of Lender of Last 

Resort is included, which as a concept is a much later phenomenon, but it did in effect exist in 

Sweden at the time. Among informal institutions, “Banking practise” and “Social relations” are 

the most distinguishable.  

 

The main legal complex was the comprehensive Law of Sweden of 1734. It contained inter alia 

acts dealing with marriage, inheritance, trade, real estate, ill deeds and legal procedures. It was 

under this law that the directors of Malmö diskont were tried after the fall in 1817. The business 

rules were laid down in the Trade Act in the law.  

 

The by-laws of Malmö diskont were included in its royal charter. It was in all operational respects 

similar to the by-laws for earlier diskont banks during the late 18th century. Concerning credit 

worthiness, the by-laws stipulated that credit could be extended (or guarantee accepted) only by 

those having a recognized fortune or generally well-accepted credit. This was in essence the 

merchant credit custom that was adopted in the banks as banking practise.  

 

Bancoutskottet rules of 1815 (BU 1815) and the Government‟s loan conditions of 1816 (“Gov 

1816”) were two important sets of rules that influenced Malmö diskont. BU 1815 was instituted 

in answer to one of the reasons for the parliamentary session of 1815. It concerned the extension 

of the charter and as a corollary included special operating rules that would be followed. If the 

BU 1815 restricted Malmö diskont‟s freedom of action, the rules following the November crisis 

in 1815 – Gov 1816 -were “strait-jacketing”. Several operational rules were introduced; of loans 

repaid, only a third was allowed to be re-lent, nobody was able to borrow more than 1 000 

riksdaler (as opposed to 5 000 in the by-laws) except if collateralized as described before. All 

loans should unconditionally be repaid at maturity, with possible extension of six months, after 

which the collateral would be assumed by the bank and sold. Those loans exceeding the earlier 

prescribed maximum should be brought down to the maximum amount and not renewed. In 

addition to this, the cash support from the state, amounting to 700 000 Riksdaler should as soon 

as possible be repaid. 652 

 

                                                 

652 This actually happened and Malmö diskont repaid it in full before the crash. 
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Responsibility for the banking system, bank inspection and audit are modern institutional 

concepts but possible to introduce into history and regard the existence or non-existence as a 

sign of the functioning of the banking system in the historic context.  

 

Responsibility for the banking system was unclear. Parliament was at the time responsible for 

RSB and the National Debt Office. The government, on the other hand, was responsible for 

economic affairs. A conflict between parliament and government during the 19th century with its 

roots in the 18th century impregnated the policy of the financial system management where both 

strived for more control. Parliament had issued rules for the diskont banks, but after the 

November crisis in 1815, the government was clearly at the helm. When the diskont collapsed, it 

was the government that directed the process. But in the crisis after the fall of Malmö diskont, 

the government immediately dropped the responsibility back in parliament‟s lap by calling 

another extraordinary parliamentary session for them to decide what should be done. 

 

In Sweden the Bank inspectorate was introduced in 1907. However, already in the 1860‟s there 

was a bureau in government, which was designed to follow developments in the financial 

system.653 The conventional wisdom is that there was no bank inspection before then. It can be 

argued that there was bank inspection as a function already in the 1810‟s although it was not 

formalized as it became later in the century. Bank inspection was not regulated but it was 

performed ad hoc three times from 1815 by special investigators appointed by the government 

and the RSB.  

 

Audit is a form of inspection. Malmö diskont had four auditors, three of which were elected 

among its shareholders. The fourth was appointed by RSB. The internally appointed auditors 

were most often both shareholders and borrowers in the diskont. Auditors were responsible for 

the disclosure after 1812 of the practice of issuing non-covered CD‟s, but it did not lead to any 

sanctions, only that management should correct the malpractice, which they did not.   

 

Although a formalized Lender of Last Resort (“LoLR”) did not exist in Sweden during the 19th 

century, however, on a couple of occasions, notably in 1857 and 1879, the state performed 

actions, that could be characterized as those of a “lender as a last resort”. In 1815 the lending of 

last resort was direct. Through the use of various funds, available to the government, legal tender 

                                                 

653 Sommarin (1927), p. 6. 
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was extended to two banks that were under the siege of depositors and holders of assignations. 

There was remarkable strength and seemingly bottomless sources of money and the commitment 

to helping the two troubled banks was forceful. The state had already come to the help of the 

diskont banks several times before, with cash infusions and support for the Göta Kanal project 

(1815), so whatever the formal structure, the market was accustomed to state support. This help 

was also forthcoming in late 1817, when Malmö diskont had problems, but the execution of the 

LoLR support was tamer than and not as focused as before. 

 

Best practice in banking was not formalized. Most of the lending occurred outside the banking 

system. Predominantly, lending was conducted by and between merchants, mostly in connection 

with trade, but they also lent to the general public; mostly to other business partners and to 

relatives. The dominant part of credits was performed under what can be described as best 

practice among merchants. Although often collateralized by merchandize, lending based on a 

“good name” was common. In Malmö diskont, the by-laws stipulated that lending could be made 

to persons that were “considered” to be wealthy or were persons of good standing.654 The 

merchant credit system was built on social relations where credit worthiness was built up. Ståhle 

was, when the credit spiral began, considered to be one of the leading merchants in Scania, Kock 

was married to Nordlindh‟s sister and Malmros came from a prestigious family. All three 

directors of Malmö diskont and the three major borrowers were licensed merchants and 

members of the merchant guild of Malmö.  

 

Social relations and reputation was an important facet of the life of Malmö diskont. In Malmö 

existed several groups, to which all three directors of the diskont belonged or in which they held 

high positions. Society life revolved around in particular The Order of the Amaranth and the 

Guild of St Knut. Professional groups were for example the Merchant Society and the 

Agricultural Society. Even the shareholder group of Malmö diskont could be considered as a 

group, which reinforced social relations. Most of the shareholders were influential in Scania. 

Membership in the groups was to a large degree over-lapping, comprising merchants, estate 

owners (mostly nobility) and craftsmen.  

 

                                                 

654 Financial analysis as a basis for the extension of bank credits was not introduced formally before the beginning of 

the 20th century. Marcus Wallenberg of Stockholms Enskilda Bank is said to be among the first ones in Sweden to 

require financial statements from the companies if they were borrowing from the bank. (Gårdlund (1947), s. 138).  
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After having established the institutional framework, the next step in the analysis was to 

qualitatively assess how the institutional framework interrelated with the actors concerned 

starting with formal institutions‟ influence. That the directors of Malmö diskont committed 

crimes is beyond doubt. The legal requirements as stated in the Law of 1734 were clear. The law 

was also explicit on the matter of general responsibility for the shareholders. In spite of that, 

there was no sign of exerting that rule after the crash.  

 

The by-laws were the source of and facilitated mismanagement. That applied particularly to credit 

extension, which should be granted to people of “good standing” and “assumed fortune”. 

Admittedly, this practice had its roots in the merchant business and on the whole it had worked 

well. Similar clauses had also been present in earlier banks during the 18th century and had not led 

to any major calamities. But the rules did not work in the troubled times during the Napoleonic 

wars. Another tension-building clause in the by-laws refers to the fact that big loans should not 

be extended if they crowd out smaller and better borrowers. This is a conservative rule, but on 

the other hand impossible to follow, for example in 1816, when credit was tight and there were 

some big borrowers in Malmö diskont already crowding-out smaller. Rules that can be 

circumvented easily provide an way to solve a problem the wrong way. BU 1815 and Gov 1816 

were unambiguous in their design but tough on the diskonts and Malmö diskont in particular. 

The economic situation in Sweden was weak and crops were bad. Given the situation for the 

diskont, with Ståhle as major borrower, to follow the directives to the extreme would have been 

impossible, without drastic consequences for the other borrowers and the province of Scania. 

The rules were consequently not followed – and they were possible to circumvent. When the 

directors broke the rules and were discovered, they were not sanctioned but were given clean 

audit reports. The moral effect was that if directors only promised to correct their behavior – but 

not necessarily do it – there would be no sanctions. The rules were thus perceived as less severe 

than they were intended to be. The enforcement was lax. 

 

Who was responsible for the banks – the government or parliament – was another sign of 

ambiguous governance. Until the crisis of 1815, the diskont directors were given the impression 

that they were subordinated to parliament and RSB, but in 1815 the government took firm 

control of affairs for the diskonts. The question of who was the bank‟s principal was not clear, 

inspections occured but ad hoc and audit was directed by the government. 
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The diskont banks had been supported several times over the time of their existence in a fashion 

similar to how a Lender of Last Resort would act. There had been very quick responses to when 

the diskonts had liquidity problems. They had also repaid the cash support on every occasion. 

Thus, a logical perception was that they would get help in dire situations.655 Admittedly, the 

situation was different in 1817. At that time, the lending to the three major borrowers was around 

six times the share capital and these loans were for the most part considered unsecure.  

The rest of the bank was, however, and in retrospect, sound. Thus, if the government wanted, it 

could have continued the business. A logical thought that the directors may have had is that even 

if their behavior was not going to be left unpunished, at least the government would consider 

Malmö diskont an important financial institution worth maintaining.656 

 

Social relations had, by their design, an impact on the directors‟ behavior. In banking, unless you 

have your depositors‟ trust, the bank cannot fund their assets. Trust from the public attracts 

depositors, creditors, note-holders and shareholders. Trust is an important condition for the 

reputation. The prestige in the case of Malmö diskont emanated from that the directors had 

extensive social relations. But the trust would not be maintained if the bank would have severe 

financial problems. Trust was complete in Malmö up to the day that it was announced in Malmö 

that the government would take over the bank and that the directors would be prosecuted. For 

the directors, losing their social position and trust meant that they were stripped of their 

possibility to do business and participate in the social life of Malmö. The conservation of 

reputation, based on social relations, was imperative for management and provided an incentive 

to cover-up. 

 

After the trial following the crash, the directors were not executed, nor were they pilloried, but 

Nordlindh, Björkman and Falkman all served prison sentences. Two of the three major 

borrowers served prison sentences. None of them returned to business. The province of Scania 

suffered an economic downturn until around 1830. New banks - a branch of the RSB and a 

                                                 

655 The situation was similar in the 1990‟s in the US, when the concept of the “Greenspan put” was coined (see for 

example Ferguson (2009), pp. 169-170). In essence, the “Greenspan put” was a consensus in the market that the 

then head of the Federal Reserve, Alan Greenspan, would help out in case of a malfunctioning financial market and 

the market believed that he could do it. 

656 This was also the opinion of the county governor, Wilhelm af Klinteberg, who clearly assumed that the diskont 

would live on. He expressed this opinion in a letter dated January 8th, 1818 to a person close to the government, 

Gustaf Fredrik Wirsén.  
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couple of savings banks - were established in Scania during the ten years following the crash but 

not until 1831 was a privately-owned commercial bank established and then it was set up in 

Ystad, some 100 km from Malmö, where the memory of the diskont‟s fate was still livid.  

 

Discussion 

The interaction between institutions and the actors concerned in connection with the fall of 

Malmö diskont functioned badly. The joint responsibility for shareholders for the obligations of 

the bank was not exercised. The by-laws of the diskont were ambiguous – although in many 

respects conforming to then then prevailing best practice in banking. There were no limits on 

total lending or borrowing from the public. Breaches against the by-laws may were permitted 

after the fact, as long as the diskont management promised to correct its misdemeanor. The new 

rules for the conduct of business issued by parliament and the government in 1815 and 1816, 

respectively, were clear, but so curtailing that they were impossible to follow. It was not clear 

who was the principal for the bank, the inspection was ad hoc and, in retrospect, shallow and the 

audit of the bank was permissive and lacking integrity. The Lender of Last Resort function was 

clear and strong until the crash and instilled confidence in the diskont management that help 

would be forthcoming, for the purpose of protecting the financial system. The management of 

the diskont lacked banking experience, which was in contrast to the merchants of Gothenburg, 

where the other two diskont banks were located. Both lending policies among merchants 

(involving i.a. longer than permitted maturities) as well as the generous dividend policy were 

consistent with merchant credit market practise at the time, but unfitting for the diskont bank. 

The tight social life in Malmö, necessary for creating trust and thereby credit worthiness, was 

deterring early disclosure and transparency in the bank‟s business. The incentive structure was 

conducive to continuing expanding business, instead of maintaining a more prudent banking 

policy. Taken together, the interaction between institutions and actors led the diskont 

management in the wrong direction. With the financial condition of Malmö diskont and with the 

then present institutional structure, there was no way of evading a collapse. With a capital 

infusion and restructuring of the regulatory framework, however, a crash could have been 

avoided. 

 

The question of why Malmö diskont fell in the fall of 1817 can be divided into two: 1) Why did 

not Malmö diskont fall earlier? 2) Why did Malmö diskont fall in October 1817? 

Malmö diskont was in bad shape earlier than in 1817. The end of the Napoleonic wars and a 

weak economy overall were bad for banking. However, there were groups of people who 
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benefitted if the diskont carried on business. The diskont management, shareholders in Malmö 

diskont, borrowers, depositors were among them. The crown prince would have upset the people 

of Scania if he let the diskont bank fall. RSB could have lost the capital infusion from 1815 as 

well as their share of the profits of Malmö diskont. In addition the risk for domestic contagion 

were apparent for the government. The canal diskont bank, financing the Göta canal project, if it 

fell, would leave the financing in the hands of the government.  

 

The interaction between institutions and actors laid the foundation for the fall of Malmö diskont 

but the death blow was dealt by an actor. The institutional framework was neutralized by an actor 

– the government, led by the crown prince. It could have been possible to save Malmö diskont. 

The costs were not overwhelming. The reason for letting Malmö diskont fall in 1817 can be 

summarized as follows: The crown prince suspected the diskont banks of financing currency 

speculators, who worked against the crown prince‟s ambitions to strengthen the Swedish 

currency. Secondly, the crown prince saw the root of the currency problem in the money supply, 

of which the diskont banks‟ assignations and threepercent CD‟s were a significant part. Thirdly, 

the crown prince suspected Denmark to act against his currency policy and saw the province of 

Scania as an accomplice, partly by an increasing smuggling into Sweden, weakening the currency. 

Fourthly, the crown prince carried his French experience of the Mississippi bubble, the erosion 

of the value of the “assignats” and the advantages of a centralized banking system with him from 

France. Adding to this, the audit, presented in late September showed without doubt that Malmö 

diskont was insolvent. The crown prince was thereby in bad faith and any indulgence with 

misbehavior was very sensitive as the crown prince was not yet king. Finally, the initial capital 

infusion did not have a desired effect – on the contrary. There was a run on the other two 

diskont banks as well as on Malmö diskont. The crown prince and the government then decided 

not to “throw good money after bad” and stop the rescue mission.  
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PERSONREGISTER657 

 

Källor: Svenskt Biografiskt Lexikon, Svenska män och kvinnor, personregister i Andreen (1958), 

Nordisk Familjebok (Uggleupplagan), Wollmars Memorabilia, Isbergs Biograficasamling, 

Körberg (2009), Sjöström (1897) Carl Ulrik af Klerckers genealogiska samling, Lewenhaupt 

(1962) och Elgenstierna, Gustaf, (1925 – 1936). 

 

Kungligheter 

GUSTAF IV ADOLF, (1778 – 1837), konung, Gustaf III:s son; 40 - 41, 45, 73. 

KARL XIII, (1748 – 1818), konung, farbror till Gustaf IV Adolf; 74, 178 - 179, 183. 

HEDVIG ELISABETH CHARLOTTA, (1759 – 1818), drottning, gift med Karl XIII; 6, 14, 31, 

39, 77, 130. 

KARL JOHAN BERNADOTTE,658 (1763 – 1844), kronprins till 1818, därefter konung; 6, 8 - 

10, 30 – 43, 68, 72, 74, 77 – 78, 90 - 91, 94, 105 – 107, 111, 113, 120, 122, 124, 126, 130 - 133, 

136 - 138, 146, 172 – 173, 175 – 181, 183. 

OSCAR BERNADOTTE, (1799 – 1859)Karl Johans son, kung från 1844; 38. 

 

Övriga 

BAGER, PETER (1744 – 1808) handelsman, Nordlindhs introduktör i Malmö. Ägde gården 

Petersborg; 43. 

BJÖRKMAN, SAMUEL CHRISTIAN659 (1773 – 1829), Direktör i Malmö diskont 1812 - 1817 

efter Cornelius Hegardt . Född i Karlskrona. Son till handlanden Christer Samuel B. Kom till 

Malmö år 1800. Låntagare och aktieägare i diskonten. Handelsman och Commerceråd. Handlade 

i spannmål och samarbetade med magasinsinrättningen. Svärson till Olof Pettersson, stor och 

förmögen handelsman i Malmö. Dog utfattig; 1, 57, 60, 67, 70, 89, 108, 117 - 119, 121, 132, 183 – 

184.   

BRAHE, MAGNUS FREDRIC (1756 – 1826) greve, en av rikets herrar, godsägare i Skåne 

(Skarhult). Far till Karl Johans favorit Magnus Brahe; 34, 133, 179. 

BRAKEL, GUSTAF ANTON (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 

                                                 

657 De personer, som har tagits med, uppträder  i texten och noter, s. 1 – 189.  

658 Förekommer som Karl Johan, kronprinsen eller Bernadotte. 

659 Enligt Isberg (1900) hette han Samuel Christer. 
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bolagsstämma i januari 1818 lade fram en rapport om händelserna i Malmö diskont; 134 – 135, 

137, 181. 

CASSTRÖM, SAMUEL NIKLAS (1763 – 1827), kommerseråd och från 1816 kontrollör för att 

följa handeln med växlar; 41. 

CEDERCRANTZ, WILHELMINA ULRIKA (1743 - 1814), Tredje största ägaren i diskonten. 

Ägde tillsammans med två systrar slottet Vegeholm utanför Ängelholm. Sista överlevande av 

systrarna; 61, 65. 

CEDERSTRÖM, JACOB (1782 – 1857), Statsrevisor 1815 – 1817, RSB s ombud bland 

diskontens revisorer 1816, (avseende räkenskaperna 1815) sedermera landshövding på Gotland; 

113, 117 – 121, 129. 

DUFVA, NILS (1770 – 1847) Störste registrerade aktieägaren i diskonten; 61 – 62.  

EDELCREUTZ, DANIEL (1761 – 1828), Landshövding i Stockholms län 1810 - 1828, utredare 

av diskontens affärer efter novemberkrisen 1815, tillsammans med W. af Klinteberg; 108. 

ENGESTRÖM, LARS VON (1751 – 1826), Greve, diplomat, kanslipresident, 

utrikesstatsminister 1809 - 1824, en av Riksens herrar. Universitetskansler i Lund; 6 – 7, 13 – 14, 

38, 41, 105 – 107, 110, 122, 127 – 128. 

FALCK, PER (1751 – 1814), Ombud för Göteborgs diskont i Stockholm; 58, 86, 138, 162. 

FALKENBERG, MELKER OLOF GOTTFRID, (1768 – 1852) greve, riddarhusfiskal, 

kammarherre och kammarjunkaren samt ordförande i bankofullmäktige; 178. 

FALKMAN, HANS ARON (1776 – 1846), rådman sedan borgmästare i Malmö. Bror till Henrik 

Falkman, diskontdirektör; 45, 184, 186. 

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; 17, 45, 57, 60, 89, 105, 108, 117 – 118, 120, 132, 183 – 184, 186. 

FÄGERSTEN LARS OLOF (1775 – 1847), Kammarråd, utredare av diskontens affärer efter 

novemberkrisen 1815, tillsammans med W. af Klinteberg; 108. 

GARDIE, JACOB DE LA (1768 – 1842), Aktieägare i Malmö diskont. Greve, militär, 

ämbetsman, diplomat, lantmarskalk 1834 – 35 en av Riksens herrar. Ägare till Löberöd; 39 – 40, 

61, 65, 116, 160, 179. 

HALLING, CARL CHRISTIAN (1791 – 1851), 1791 – 7 november 1851 Skrev på sina Minnen 

när han gick bort. Borgmästare. Han var under översiktsperioden landssecreterare till n.h.o.v 

(namn, heder och värdighet).  Protokollsförare på stämmorna i Malmö diskont 1812 till 1817. 
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Deltog i utredningen av diskontens affärer efter kraschen; 6 – 7, 13, 17 – 18, 37, 45, 57, 59, 103, 

120, 167, 171, 175, 179, 185 – 186. 

HAMILTON, GUSTAF WATHIER (1783 – 1835) Greve, justitieråd och därefter landshövding 

i Linköpings län från 1826; 39, 61. 

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; 55, 57, 60 – 61, 89. 

JÄRTA, HANS (1774 – 1847), Statssekreterare finansärenden 1809 till 1811. Landshövding 

Dalarna 1812 – 1815. Tf Statssekreterare i handels- och finansexpeditionen nov 1815 till mars 

1816. Vän till Wirsén. Radikal, sen liberal; 6, 8, 13, 17, 31, 92, 100 – 102, 105 – 108, 110 – 111, 

113 – 114, 156, 176. 

KJELLBERG, CARL PETTER, Ombudsman i Malmö diskont; 57. 

KLEFBERG, CHRISTIAN, (1765 – 1830), Låntagare i diskonten. Directeur i S:t Knutsgillet. 
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Financeexpeditionen 1817 – 1824. Adlad af Klintberg 1820; 8, 42, 156. 

KLINTEBERG, WILHELM AF (1759 – 1829), Utredde Fersenska morden och 

omständigheterna kring Karl Augusts död på Kvidinge hed som chef för justitiekanslersämbetet. 
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Handelsman i Malmö. Svåger till Carl Magnus Nordlindh; 46, 48, 93 – 94, 115 – 117, 126, 132, 
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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; 48, 93 – 94, 

115 – 117, 126, 132, 135, 148, 170, 184. 

MENGEL, CARL, (1770 – 1837) 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 Wilhelm af 

Klintebergs syster; 6 – 9, 13 – 14, 17, 33, 59 – 60, 62, 68, 72, 98, 103, 107, 109, 111 – 114, 118 – 

119, 122, 126, 134, 144, 147, 150, 158, 166 – 167, 179.   

MÖRNER, ADOLF GÖRAN, (1773 -  1838 ) Oppositionsman vid 1800 års riksdag, liksom 

Järta, men avsade sig ej adelskapet. En av 1809 års män. Statsråd; 9, 31, 37. 

NORDENSTOLPE, ELIAS MAGNUS, (1740 – 1783), ägare till Rörstrands porslinsfabrik, Carl 

Magnus Nordlindhs far; 43. 

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; 1, 7, 10, 14, 30, 38, 43 – 47, 56 – 57, 60 – 61, 73, 93 – 94, 105, 108, 

115 – 118, 123 – 124, 126, 128, 134 – 135, 142 – 143, 163, 166 – 167, 175, 177, 183 – 184, 186 – 

187. 

PIPER, CARL CLAES (1770 – 1850), Låntagare i diskonten. Capitain Lieutenant. Pantsatte 

inteckningar i Karsholms gård. En av Riksens herrar. Svärson till Erik Ruuth på Marsvinsholm, 

också låntagare i diskonten; 68. 

ROSENBLAD, MATHIAS (1758 – 1847), Greve, justitiestatsminister, en av rikets herrar; 119, 

176. 

RUUTH, ERIC (1746 – 1820) statssekreterare i handels- och finansexpeditionenen under Gustaf 

III, en av rikets herrar, godsägare (Marsvinsholm), industrialist (Höganäs); 39. 

SANDELS, JOHAN AUGUST (1764 – 1831), Fältmarskalk, ordförande i bancofullmäktige, en 

av rikets herrar; 120 – 121. 

SANTESSON, BERNDT PETER, (1757 – 1834) Stor låntagare i Malmö diskont. 

Regementspastor i Kristianstad. Gjorde konkurs efter diskontkraschen; 68. 

SCHWAN, HANS NICLAS, (1764 – 1829), grosshandlare, statsråd; 36 – 37. 

SCHWERIN, CARL G. VON (1769 – 1855). Kontakt till SC Björkman. Kammarherre. Ägare till 

(gamla) Hjularöds slott; 1.  
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SCHWERIN, FREDRIC BOGISLAUS VON(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; 69, 97, 99, 136. 

SILFVERSKJÖLD, PETER DIDRIK (1764 – 1836), Aktieägare, revisor och låntagare i Malmö 

diskont. Ägare till Häckeberga slott till 1826, då det såldes till Anders Wollmar; 84, 109, 132. 

SKOGMAN, CARL DAVID (1786 – 1856) Förste expeditionssekreterare, senare 

statssekreterare i handels- och finansexpeditionen, president i Kommersekollegiet. 

Finlandssvensk. Fransktalande. Berest. Färslagsställare om ett sparbankssystem; 6, 9, 13, 16 – 17, 

19 - 20, 31, 58, 72, 75, 79, 88, 125, 137 - 138, 147, 149, 151, 154, 156, 172 - 173, 176. 

STAËL VON HOLSTEIN, CORFITZ LUDVIG (1753 – 1819) friherre, riksdagsman; 136. 

STJERNBLAD, FREDRIK GUSTAF (1764 – 9 november 1817, kort efter kraschen), 

Aktieägare, revisor och låntagare i diskonten. Hovmarskalk 1815. Bodde på Stora Markie från 

1815; 109, 117, 132. 

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 Karl Johan, till vilken han sålde Engeltofta 1819; 14, 67, 69 - 70, 114, 148. 

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; 37, 48, 68, 83, 91 – 94, 103, 112, 115 – 117, 119 – 

121, 124, 126, 129, 132, 135, 145 – 148, 163, 167, 170, 183 – 184, 187. 

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; 55, 57, 59 - 61, 63,  66 - 67, 84, 89, 109. 

THOTT, OTTO (1768 – 1826), Greve, överstelöjtnant. Aktieägare, revisor och låntagare i 

Malmö diskont. Bodde på Skabersjö; 61, 117. 

THOTT, TAGE, (1739 – 1824), greve, en av rikets herrar, f.d. landshövding, far till Otto Thott , 

bodde på Skabersjö; 39, 179. 

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. 
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Dog på Bäckaskogs slott, nära Kristianstad; 6, 8 - 9, 13, 37 – 41, 60 – 61, 72, 91 – 92, 103, 107, 

112 – 116, 119, 122, 126, 144, 148, 150, 179. 

TROLLE-WACHTMEISTER, HANS GABRIEL, (1782 – 1871), greve, justitiekansler, en av 

rikets herrar, ägare till Trolle-Ljungby; 7, 14, 33. 

WETTERSTEDT, GUSTAF AF (1776 – 1837), Greve, hovkansler från 1809, 

utrikesstatsminister från 1824, en av Riksens herrar; 6, 15, 68, 135 - 136, 138, 176. 

WILHELMSSON, J.A., Kansliråd. Ombud för Åbo diskont i Stockholm 1803 – 1809. 1809-1817 

ombud i Stockholm för Malmö diskont; 58, 60, 67, 102, 105, 109, 120. 

WIRSÉN, GUSTAF FREDRIK AF (1779 – 1827), Finlandssvensk. T.f. statssekreterare Handels 

och Finans efter Hans Järta 1811 - 12. Chef Krigsexpeditionen 1812, statssekreterare för 

krigsärenden till 1816 då han flyttades till Statskontoret, där han blev president. Vän till Järta. 

Stridbar, liberal; 6, 8 – 9, 13, 31, 38, 70, 78, 95 – 97, 102, 107, 109, 113 – 114, 122 – 127, 135 – 

138, 145, 155 – 156, 163, 166, 170 – 173, 176, 179, 186. 

WOLLMAR, JOHAN ANDERS (1783 – 1861), Auditeur. Son till Johan Jakob Wollmar. Skrev 

Memorabilia. Köpte efter kraschen Häckeberga slott; 6 – 7, 14, 18, 46, 59 - 60, 134, 182.  

WOLLMAR, JOHAN JAKOB (1755 – 1806), Stadnotarie, rådman i Malmö. Far till Anders 

Wollmar. Rival till Nordlindh om borgmästareämbetet; 43, 46. 

ÅBERG, JOHAN ALEXIS, (1761-1826) Näst störste registrerade ägaren i diskonten; 61 - 62. 
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

 

Otryckta källor660: 

 

Bernadotteska arkivet, BFA 

Brevkopior 1816 – 1818 

Konungens Enskilda Byrås arkiv 

 

Riksarkivet, Arninge, RAA661 

Riksgäldskontorets arkiv: 

Riksgäldskontorets handlingar rörande diskonterna 

Malmödiskonten, huvudarkivet 

Malmödiskonten, Stockholmskontoret 

Utredningen över Malmödiskonten 

Secrete Banco-Protocoller För Åren 1816 & 1817, RB 113 

 

Riksarkivet, Marieberg, RAM 

Ericsbergsarkivet 

Konung Karl XIV Johans papper 

Per Gudmund Andreens arkiv 

Skogmanska samlingen 

Wirsénska samlingen 

1817 års Stats-Råds Protocoller Handels - och Finance Expeditionen 

Riksarkivets ämnessamlingar, Bankväsen, Volym 9, Handlingar om diskonterna662 

 

Krigsarkivet, KrA 

Ätten Tolls samling 

                                                 

660 I vissa arkiv blandas tryckta och otryckta källor. 

661 Riksarkivets beståndsöversikt, del 1 1:2, Medeltiden, Kungl. Maj:ts kansli, Utrikesförvaltningen, 1996 samt del  2, 
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Tollska arkivet 
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Hans Järtas arkiv 

 

Övrigt 

Handskrivet manuskript till Sveriges Riksbank 1668 – 1924, Bankens tillkomst och verksamhet, 

del V ”Tabellbilagan”, 1931 Innehåller valutakurser för riksdaler mot diverse europeiska valutor 

1812 - 1818 

 

Tryckta källor: 

Kongl. Maj:ts Nådige Reglemente hwarefter Directionen af thet i Nåder priviligierade Discont- 

Compagniet har wid thess förwaltning sig att rätta. Gifwit Ulricsdahls Slott then 26 Maji 1773, 

KB663 

Kongl. Maj:ts Nådiga privilegium å en Discont-Inrättning i Götheborg. Gifwet Stockholms Slott 
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Riksens höglofl. Ständers Särskildta Utskotts Betänkande angående den öfverklagade 

förlägenheten i allmänna rörelsen, och om medlen till dessa afhjelpande, jemte förslag till 

inskränkning af främmande varors införsel och förbrukning. Bih IV: 2 1815 17 juni, KB 

Protocoll, hållne hos Välloflige Borgare-Ståndet vid urtima Riksdag i Stockholm 1815, Del I:2, 

KB 

                                                 

663 Osprättat först, men sprättat sedan av personalen. 
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Utdrag af Protocollet, hållet uti Riksens Höglofl. Ständers Stats-Utskott vid Urtima Riksdagen i 
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Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, Angående Wissa tillägg uti Götha Canal_Bolags Discont-
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Carl Magnus Nordlindhs försvarsskrift, 25 maj 1818, MSA 
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Underdåniga Beswär och Förklaring i Målet rörande förre Directionen af Malmö Discont-Werk 

30 september 1818, Erik Petter Laurin.664 KB 

Särskilde Rådstuvu Rättens i Malmö Ransakning Åren 1817 och 1818 Angående förvaltningen af 
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Ståhle, Petter, Något om hwad som bidragit till handlanden J. Ståhles i Malmö oförmåga, att 

kunna godtgöra de förbindelser, hwarföre han häftar uti Malmö discont-werk, 1821, KB  

                                                 

664 Ej uppsprättat, men läsbart.     
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: De äldre och yngre diskonterna – en översikt 

 

Namn Ägare Grundad/upphör Anmärkningar 

De äldre diskonterna    

Manufakturdiskonten  1750-talet  

Jernkontoret  1747 Inleder bankverksamhet 

på 1760-talet 

Diskontkompaniet Enskilda 1773/ 1788 Samordning 1787 med 

Generaldiskontkontoret 

Göteborgs Diskontkontor Enskilda 1783/ 1795  

Generaldiskontkontoret Kronan 1787/ 1803 Fusion med 

Riksdiskontverket 1803 

Riksgäldsdiskontkontoret Kronan 60%, 

enskilda 40 % 

1789/ 1792 Fusion med 

Riksgäldsdiskonten 

Riksgäldsdiskonten Kronan 80 %, 

enskilda 20%  

1792/ 1803 Fusion med 

Riksdiskontverket 

Riksdiskontverket Kronan 2/3, 

enskilda 1/3 

1803/ 1816                Ersattes av  

Bancodiskonten 

Bancodiskonten (Rikets Ständers  

Banco-Discontverk) 

Kronan 1816 -  

Göteborgs Riksgäldsdiskont  1797/ 1804   

    

De yngre diskonterna Ägare Grundad/ upphör Anmärkningar 

Göteborgs Diskont(kontor) Enskilda.  

 

1803/ 1818 Oktroj 15 

år 

Rörelsen inleds 1804 

Malmö Diskont(verk) Enskilda. 

 

1803/ 1818 Oktroj 15 

år  

Rörelsen inleds 1804 

Åbo Diskont  1805/ 1808  

Göta Kanaldiskont Göta 

Kanalbolaget 

1810/ 1818 

Oktroj 25 år 

”Del” av kanalbolaget 

 

Källor: Andersson (1985), Andreen (1958), Brisman (1924), Fritz (1967) och Nygren (1985) 
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Bilaga 2: Malmö diskonts reglemente 

 

KONGL. MAJ:TS NÅDIGA STADGA OCH REGLEMENTE 

För en Discont-Inrättning med Banco Specie i Staden Malmö, på 15 års tid, med fond av 

Enskildte Delägare. Gifwen Stockholms Slott den 15 februari 1803 

 

Wi Gustaf Adolph med Guds Nåde Sweriges, Göthes och Wendes Konung ( ) Arfwinge till 

Dannemark och Norrige, Hertig till Schleswig Hollstein ( ) 

 

Göre weterligt: At som Handels-societeten i Malmö, i avseende till denna Stads aflägsenhet, 

folkrikhet samt betydliga Spannmåls-handel och Fabriques-rörelse, i underdånighet anhållit, at en 

discont-Inrättning med Banco Specie derstädes må inrättas; Och Wi, i anledning af 6. § uti Wår 

den 26 Augusti 1800 utfärdade Nådiga Kungörelse, angående Inrättningen af et allmänt Discont-

Werk, som innehåller, at uti en och annan av Riksens större och folkrikare Städer kunde, under 

Private Associationer, med vissa villkor, särskildte Discont-Inrättningar få öpnas, sedan 

Fullmägtige i Riksens Ständers Banque blifwit hörde, för godt funnit, att en sådan Discont-

Inrättning med Banco Specie uti Malmö Stad på Femton år i Nåder bewilja; Altså hafwe Wi 

härom velat stadga och förordna, som följer: 

 

§. 1. Detta Discont-Contoirs Fond kommer att bestå af Ethundrade Tusende Riksdaler Banco-

mynt, som, enligt Wår Nådiga Kungörelse af den 26 Augusti 1800, insamlas igenom subscription 

i Werksilfwer, Utländskt Silfwermynt och (aflyste) Swenske Silfwermynts forter: Actierne ställas 

på Femtio Riksdaler hwardera, under hwilken summa ingen subscription antages, icke eller 

annorlunda, än på jemna Actie-tal. 

    

§. 2. Subscriptionen öpnas uti Malmö och i Stockholm den 25 April innewarande månad, ifrån 

klockan 10 till 1 före – samt klockan 4 till 6 eftermiddagen, på förstnämnde ställe hos Commerce-

rådet Fredric Suell, Rådmannaen och Vice-Brgmästaren C.M. Nordlind och Handlanden 

Cornelius Hegardt, samt i Stockholm hoss Grosshandlarne Charles Toutin et Son, Per falk och 

Carl Gustaf Ekholm, hwarom sex weckor före subscriptionens öpnande i Post- och Inrikes 

Tidningarne kommer att kungöras.  

 

Till säkerhet för subscriptionens fullgörande deponeras genast Tio procent av det tecknade 

Capitalet, uti Werksilfwer, ofvanberörde Mynt-sorter, eller Banquens å inlemnat Silfwer till Fyra 
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procents Ränta utgifne Obligationer, i Malmö hos Sysslomännen, och i Stockholm genom 

insättning i Banquen för de derstädes utsedde Sysslomäns räkning; hwilka å hwardera stället, 

öfwer depositionen meddela behöriga bewis. 

    

§. 3. Sysslomännen så i Stockholm, som i Malmö, tillsända hwarandra, med nästa post efter 

subscriptionens slut, en med deras underskrift bestyrkt Förteckning på hwarje persons namn och 

tecknade summa; hwarefter Actierne av Sysslomännen skyndesammeligen utfärdas, med 

samtelige deras underskrifter, på jemna Summor eller Actie-tal, såsom de blifwit tecknade. I den 

händelse, att den subscriberade summan skulle öfwerstiga Ethundrane Tusende Riksdaler, blifwer 

det ej Sysslomännen eller Directionen för denna Discont-inrättning tillåtit, at av Delägarne 

sammantagne, upära mera, än sistberörde summa. Inbetalingarne å Actierne böra få jemkas efter 

procenten, at hwarje Actie-ägare blifwer delaktig i Fonden, i mon av des tecknade summa, och 

hwarom tidig kungörelse uti Post- och Inrikes Tidningarne kommer at införas. 

 

Wid Actiernes utlemnande återställas de utfärdade Depositions-bewis öfwer den wid 

subscriptionen å det tecknade Capitalet skedde inbetalning: börande så wäl samma inbetalning, 

som hwad än widare kommer at infordras, å sjielwa Actierne antecknas. 

 

§. 4. Förwaltningen af detta Discont-Contoir ställes under Tre i Malmö Stad bofaste, för redlighet 

kände, samt i Bolaget deltagande Män; hwilka dertil af Actie-ägarne igenom omröstning med 

slutne sedlar blifwa walde: gällande wid dessa Bolagets omröstningar endast upwiste Actier, 

hwarje Actie à Femtio Riksdaler för en röst. 

 

Af Directeurerne afgår en årligen; hwilken likwäl kan åter inwäljas, dock ej utan omröstning med 

slutna sedlar. 

 

Af de Directeurer, som vid Werkets början blifwa walde, utlottas En på hwardera av de första 

twänne åren; men derefter afgår altid den, som längst warit i Directionen. 

    

§. 5. Sysslomännen i Malmö utsätta, samt låta tidigt i Post- och Inrikes Tidningarne kungöra wiss 

dag till Bolagets första sammankomst derstädes, at wälja Directeurer jemte Revisorer öfwer första 

åets förwaltning. För första gången anställes walet af derwarande Sysslomän, hwilka och, jemte 

Sysslomännen i Stockholm, genast efetr förrättadt wal, til de walde Directeurerne öfwerlemna 
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Förtekningen öfwer den å Actie-Capitalet skedde inbetalning, som i Riksens Ständers Banque, för 

Malmö Banco-Disconts Räkning, bör wara insatt. 

 

Senast efter det Realisationen af Riksens Ständers Riksgälds Contoirs Credit-Sedlar blifwer 

företagen, kommer Disconteringen at taga sin början; och låter Directionen twänne måånader 

förut i Post- och Inrikes Tidningarne twänne särskildta gånger kungöra, så wäl dagen dertil, som 

enär någon widare insättning å Actie-capitalet kan finnas nödig. 

 

§. 6. Directeurerna komma för deras möda och answar, at af Contoirets inkomster njuta arfwode; 

hwilket, så wäl för hwar och en af dem, som för Contoirets Betjening, bestämmes af Actie-ägarne 

wid deras första allmänna sammankomst. 

 

Directionen äger antaga, constituera och efter omständiheterne endtlediga den för Contoiret 

nödiga Betjening, hwars antal av Actie-ägarne utsättes. 

    

§. 7. Likmätigt 6. §. Af Wår Nådiga Kungörelse under den 26 Augusti 1800, blifwer detta 

Discont-contoir berättigadt, at emot godkänd nöjaktig säkerhet samt Tre procent årlig ränta, på 

löpande räkning i Banquen, få disponera lika stor summa, som det tecknade och i Banquen 

insatte Actie-capitalet utgör, och at det samma återbetala, samt widare å nyo ut-assignera, alt efter 

som omständigheterna och ortens rörelse sådant kräfwa. Deremot kommer En tredjedel af 

Werkets årliga winst, som överstiger Sju procent, sedan Directionens och Betjeneingens aflöning, 

samt alla öfrige i och för Discont-rörelsen skedde utgifter och glorde omkostnader, behörigen 

blifwit bestridde, at tillfalla Banquen; men de öfrige Twå tredjedelarne deraf, jemte Sju procent å 

Actie-capitalet, at tillhöra Actie-ägarne. 

 

    

§. 8. Wid förefallande behof blifwer det tils widare Directionen obetagit, at jemwäl af enskildte 

Personer, til Discont-rörelsen oafbrutna underhållande, för lindrig ränta uptaga lån: och må 

Directionen tils widare wara tillåtit, at i sådant afseende utgifwa löpande Förskrifningar på 

Ethundrade Riksdaler och deröfwer, men icke derunder. 

 

§. 9. Directeurernas skyldighet blifwer, at med redlighet och med yttersta noggranhet styra och 

förwalta detta Werk, till det Allmännas, Riksens Sänders Banques, samt Bolagets derå beroende 

förmon och säkerhet. 
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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) 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. 

 

§. 10. 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. 

 

§. 11. För lån, som ej inom Åtta dagar efter Förfallodagen blifwa betaldte, beräknas Räntan ifrån 

den samma til En procent i månaden, intil dess lånet warder til fullo betaldt eller indrifwit. Om 

lånens förfallodag, böra Låntagarne i Malmö Åtta dagar förut, samt i Orterne Fjorton dagar förut, 

undfå wanliga anmaningar. Och i den händelse, at lånet icke inom Åtta dagar efter Förfallodagen 

blifwer betaldt, bör Acceptanten, Endossenten eller Cautionisten derom genast underrättas. 

 

    

§. 12. Då betalning ej följer inom Åtta dagar efter Förfallodagen, kommer Låntagaren eller 

Löftesmannen genast at lagsökas: åliggande det Wåre Befallningshafwande, samt alla öfriga 

Executorer, at wid answar, och på sätt, för Discont-werken i Stockholm i Nåder förordnadt är, 

meddela Directionen eller des Ombudsman utan uppehåll erforderlig laga handräckning, uti alla 

de utmätningsmål, som af detta Discont-Contoirs utlåningar härröra; samt at, efter skuldens 

indrifwande, de influtne medel skyndesamt til Directionen insända. 

 

§. 13. Directionen skal med yttersta sorgfällighet winlägga sig derom, at för Discont-Werket, samt 

til förwarande af des Fond och Hypothequer, nyttja säkra och brandfria förwaringsrum. 

 

§. 14. Hufwudboken wid detta Penninge-Werk skal föras efter Bancostil, så at den genast 

renskrifwes, verificerad med Låntagarnes Förskrifningar för utgångne och ej betaldte Lån, samt 
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Directionens inlöste öfwerkorsade Reverser, alla i ordning folierade. Och bör denna Hufwudbok 

inom Januarii månads utgång wara för fregående året afslutad. I öfrigt äger Directionen, at både 

sielf i akt taga, och sin Betjeneing föreskrifwa, hwad til god ordning och säkerhet, samt werkets 

drift och befordran tjena kan. 

 

§. 15. Til öfwerseende och revision af Förwaltningen jemte Räkenskaperne, hwaruti Banquen 

genom dertil befullmägtigadt Ombud kommer at deltaga, sammträda, den 1 Februarii hwarje år, 

men om helgedag då inträffar, dagen derefter, de trenne wid föregående årets Bolagsstämma af 

Delägarne utsedde Revisorer. Efter fullbordad granskning och inhemtad förklaring af 

Directionen öfwer de anmärkningar, som til äfwentyrs kunnat blifwa gjorde, äfwenwäl med 

Directionen träffad rådplägning och öfwerenskommelse, om Werkets angelägenhetr i gemen, 

samt om den utdelning, som göras kan, äga Revisorerna, at til nästpåföljande Bolagsstämma 

afgifwa Berättelse om deras förrättning och hwad derwid funnits förtjena Bolagets åtgärd, jemte 

beloppet af utdelningen. 

 

§. 16. Hwarje år den 14 Februarii, men, om helgedag då infaller, följande dagen, sammanträder 

Bolaget i Malmö, at om Discont-Contoirets tillstånd göra sig underrättadt: at yttra sig öfwer de 

anmärkningar, som af Revisorerne funna wara gjorde: at för Directionen utfärda behörighet 

decharge för föregående årets förwaltning: at om Werkets drift och widare förkofran rådgöra och 

förordna, samt sluteligen, at förrätta wal til ledige Directeurs-ställens återbesättande, äfwen som 

til Revisorer för nästpåföljande året. 

 

Bolagets sammankomst kungöres Sex weckor förut twänne gånger i Post- och Inrikes 

Tidningarne. Den faststäldte utdelningen til Actie-ägarne werkställes genast efter slutad 

Bolagsstämma; då och Banquens andel i behållne winsten öfwer Sju procent bör (samma) Werk 

godtgöras. Det alle, som wederbör, hafwa sig hörsammeligen at efterrätta. Til yttermera wisso 

hafwe Wi detta med Egen Hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. 

Stockholms Slott den 15 Februarii 1803 

 

GUSTAF ADOLPH/ M. Rosenblad 
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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 Excellence 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. G. Hamilton 12 
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Grefven 

Gen. Majoren mm H.H. Bn A. Friesendorff 12 

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 
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Grefven 

Gen. Majoren mm H.H. Bn A. Friesendorff 12 

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 
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Son 8 

Handelsman  D Tönningh 8 
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  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. Schiuberg 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 

(Tullförvaltaren)  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 
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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 

  Diverse Bruhn 4 

Handelsman  S.C Björkman 4 

Majoren och Riddaren  C. Adlerbjelke 4 
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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 
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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 

  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 
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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, RAA. 
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Bilaga 4: Några godsägare och aktieägare i Malmö diskont667 

 

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) 

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 

 

 

 

 

                                                 

667 För att sammanställa denna lista är jag mycket tacksam för den hjälp jag fått av Professor Mats Olsson, 

Ekonomisk-Historiska institutionen, Lunds universitet, som har hänfört aktieägarna till respektive gods. 
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667 För att sammanställa denna lista är jag mycket tacksam för den hjälp jag fått av Professor Mats Olsson, 

Ekonomisk-Historiska institutionen, Lunds universitet, som har hänfört aktieägarna till respektive gods. 
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Bilaga 5: Balans- och resultaträkningar för åren 1813 – 1817 

 

Balansräkningar ultimo 1813 – 1817, Rdr banco668 

 

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 

      

Eget kapital: 

Subscr.räkning+Winsträkning (A) 158443 164078 163316 165784 182108 

      

                                                 

668 I reglementen för diskonter under 1700-talet anges att huvudboken skulle föras efter ”Banco-Stil”, men vad detta 

innebär har jag inte säkert kunnat klargöra. Granfelt (1909) skriver på s. 431 ”…”dess räkenskaper enligt § 14 i 

reglementet förts i banco-stil, det vill säga utan koncept, emedan det alltid i Sverige varit ansedt betänkligt att af 

bankens eller andra med samma förenade penningeverks räkningar, tillåta några koncepter eller afskrifter, de där på 

allmänna krediten hafva en menlig inflytelse.” Jämför Dalhede & Andersson (2008) om handelsböcker, s. 11 

”Journalen eller kassajournalen (kassadagboken) fördes i löpande datumordning och var mycket viktig. I vissa fall 

fördes först en kladdjournal, som sedan skrevs rent.” 
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Nyckeltal ur balansräkningen: 

 

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/uppl. exkl RSB % 22 22  46 45 30 

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 Förf:s anm.] 

Wilhelmsson är de nettotillgångar Stockholmskontoret hade, i form av sedlar, assignationer och reverser. 

Subscriptionsräkningen är det inbetalade aktiekapitalet. Wäxelbanken No 2 är Malmö diskonts skuld till 

RSB och det har antagits att det är beloppet av utelöpande assignationer. 669 Uptagne Låns Räkningar är 

kontot för upptagna lån, 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 klassificeras som eget kapital, 

utöver aktiekapitalet(subscriptionscapitalet). 

 

Nyckeltal ur Winsträkningar (se nästa sida): 

År 1813 1814 1815 1816 1817 

Avk. på EK: Årets vinst/ (A) 28,2% 28,4% 25,0% 12,7% 15,4% 

% utd. RSB+Aktieägare/Förra 

årets vinst  92 % 89 % 45 % 56 % 

      

                                                 

669 En avstämning av siffrorna för Wexelbankens konto och upplåning med de siffror som Brisman anger 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. 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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669 En avstämning av siffrorna för Wexelbankens konto och upplåning med de siffror som Brisman anger 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. 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 
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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 reverser 1962 2386 6511 0 0 

Inb. På avskrivet lån 83 0 0 0 0 

SUMMA INTÄKTER 184080 206216 233119 212352 214833 

Intäkter – kostnader 44668 46666 40758 20992 28083 

 ÅRETS VINST (A) 44665 46666 40757 20993 28094 

Differens p gr av utjämning – 3 0 – 1 1 11 

      

Eget kapital ((A) i 

Balansräkningen) 158443 164078 163316 165784 182108 

      

      

Källor: Huvudböcker 1813 – 1817, 

RGK 3207 – 3211, RAA   
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Bilaga 6: Utlåning i Malmö diskont670 

 

Vem var vem och hur och med vem? 671 

Relationer och grupperingar i Skåne på 1810-talet, som de kommer till uttryck i lån från Malmö 

diskont. 

Svenska Ekonomisk-historiska mötet 2009 i Uppsala 

Tom Kärrlander Centrum för bank och finans, KTH Mars 2009 

 

Syfte 

Malmö diskont verkade som bank i Skåne från och med 1804 till och med 1817. I veckovisa 

kreditsammanträden beviljade de under sin verksamhetsperiod ca 45 000 lån. Lånen gavs 

huvudsakligen till låntagare i Malmöhus och Kristianstads län. Dessa var både företag och 

individer, män och kvinnor, stadsbor och boende på landet, stora låntagare och små. Låntagarna 

representerade en lång rad av yrken och verksamheter: hantverkare, företag, jordbrukare, 

possessionater med flera. Syftet med denna artikel är att gräva djupare än tidigare gjorts, för att 

beskriva framför allt låntagarstrukturen i Malmö diskont och att få en bild av den praxis för 

långivningen som tillämpades av Malmö diskont.  

 

En beskrivning av Malmö diskont har gjorts i en forskningsrapport av ekonomhistorikern Bertil 

Andersson på Ekonomisk-historiska institutionen på Göteborgs universitet. I den redovisas både 

aggregerade och uppdelade data för låntagarstrukturen i Malmö diskont. Anderssons analys kan 

fördjupas och det går att tränga djupare in i låntagarstrukturen. Föreliggande artikel har ingen 

direkt anknytning till någon forskningsfråga eller teori. Ansatsen är deskriptiv.  

 

Metod och kritik av metoden 

Den huvudsakliga delen av denna undersökning är en genomgång av utlåningsböckerna i Malmö 

diskont. … Låntagartitlar och -namn är lättare att tyda än säkerheten, vanligtvis borgen, eftersom 

säkerhetsbeskrivningen oftast är mer omfångsrik än låntagarbeskrivningen fast den skulle rymmas 

                                                 

670  Källreferenser är intagna i avhandlingens käll- och litteraturförteckning. Texten är excerperad, dvs. i vissa fall 

återger den den ursprungliga texten exakt, i vissa fall är den omskriven för att återge textens innehåll. Tabell- och 

diagramnumreringen är den ursprungliga, men har texthänvisningar och tabeler samt diagram satts inom parentes. 

671  … betyder att större stycken i den ursprungliga texten tagits bort. Det som de borttagna texterna innehåller, finns 

i avhandlingstexten. Smärre justeringar i texten har också gjorts. Inga appendix har tagits med. Ursprungsversionen, 

inkl. appendix, finns på http://www.ekhistmotet09.ekhist.uu.se/node3. 
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på samma eller mindre utrymme. Både beträffande titulatur och när det gäller namn är införda 

krediter ibland inkonsistenta, vad avser stavning och utskrivning av fullständiga data. Serien av 

utlåningsböcker (26 band med registernummer RGK 3261 – 3286), är relativt komplett mellan 

1804 och 1818 (se Källförteckningen). Dock saknas utlåningsböcker för perioderna augusti till 

december 1812, för hela 1815 och för perioden december 1816 till och med juli 1817. … 

Volymen beviljade lån kan rekonstrueras för de perioder för vilka utlåningsböcker saknas, men 

detaljerna är okända.  

 

Utlåningsböckerna har excerperats på följande sätt: 

Inledningsvis valdes några perioder ut för ett detaljerat studium. Dessa perioder var 1804, 1814 

och 1816. Motivet för valet av dessa perioder var att den första representerar uppstartsfasen och 

sammanfaller med den inledande finansieringen för enskiftet; den andra representerar 

höjdpunkten av finansieringen till handeln och den tredje var en period av allmän 

kreditåtstramning. För dessa perioder har följande data för de 250 första låneärendena under året 

förts över till EXCEL: Datum för beviljande av lån, lånets diarienummer, låntagarens titel, 

eventuell adelstitel, förnamn och efternamn, lånebelopp och typ av säkerhet. … Gällande ränta 

och löptid på lånet har utelämnats. Räntan var inte differentierad i utlåningen (sex procent, 

betalbar i förskott). För excerpter till låntagaranalysen har RGK 3261, 3283 och 3285 använts.  

Andersson pekar på att differenser fanns i fråga om löptid, men de flesta lånen löpte på sex 

månader. I början av diskontens verksamhet fanns noggranna och fullständiga noteringar om att 

lånet faktiskt återbetalats. Dessa noteringar är ofullständiga i det senare materialet. Det kan ha att 

göra med att antalet omsatta lån ökade mot slutet av diskontens existens. 

 

En anledning att använda lån, som följer på varandra, är att man därmed undviker att 

dubbelräkna omsatta lån. En viss dubbelräkning finns i alla fall, eftersom samma låntagare 

uppträder flera gånger under de valda perioderna. Mycket få låntagare uppträder under alla tre 

perioderna, men två av diskontdirektörerna, S.C. Björkman och Henrik Falkman tillhör denna 

grupp, liksom en av de stora låntagarna i kraschen: Jacob B. Kock. Ännu en störning i materialet 

är att om en låntagare har flera titlar, t. ex. en militär och ämbetsmannatitel har båda titlarna tagits 

med på det sättet att lånet redovisats två gånger. Detta gäller dock få lån.  

 

Andersson har påvisat säsongvariationer i lånebehovet. Det faktum att 1804 års material sträcker 

sig ända in i juni, medan de övriga bara täcker januaris lån kan vara en felkälla. Kontexten för de 

olika åren har också betydelse för låntagarstrukturen. 1804 inträffade under enskiftets tid, 1814 
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under den goda handelskonjunkturen i samband med kontinentalblockaden medan 1816 

präglades av ekonomisk kris efter Napoleonkrigens avslutande. En viktig faktor är att 1816 års 

material hänför sig till tiden före de stränga regler för verksamheten, som ålades Malmö diskont 

(och Göteborgs diskont) under våren detta år. 

 

Under våren 1816 började också en konsolidering av borgensmännen ske. Somliga borgensmän 

fick ”kalla fötter” och drog sig ur borgensåtaganden, som de gjort för de tre handelsmän, som 

diskonten i slutskedet hade störst exponering mot: Ståhle, Kock och Malmros. Denna 

konsolidering kan ha skett i det material, som utgör grund för denna undersökning.     

En kodning av materialet har gjorts. Titlarna har kodats in i följande yrkesgrupper: Akademiker 

(A), Bönder (B), Handelsmän (H), Militärer (M), Präster (P), Kvinnor (Q), Tjänstemän (T), 

Hantverkare (V), Åbor (Å) och Ämbetsmän (Ä). Det finns källor till fel i denna kodning. Bland 

de uppenbara är att i gruppen bönder har inte åbor och bönder slagits ihop och godsägare kan 

figurera i utlåningsböckerna som militärer. För kvinnor redovisas inte yrkestillhörigheter i 

underlaget utan de redovisas vanligtvis som ”fru”. Därför är alla kvinnor sammanförda i en 

grupp. Blott få av tjänstemännen kan uppenbart hänföras till privat tjänsteverksamhet, vilket är 

den verksamhet som denna grupp skall visa. Somliga kan vara ämbetsmän. Hantverkare är en 

heterogen grupp, som omfattar både rent hantverk och företagande. Även mellan gruppen 

akademiker och ämbetsmän kan gränslinjen vara svår att dra. Samma kodning som för låntagare 

har gjorts för borgensmän. Kodningen i stånd bygger på titlarna. Alla, som finns med i den 

svenska adelskalendern är kodade adel men också alla andra som har”af” eller”von” i namnet. 

Lånebeloppen har också kodats i fyra grupper: T.o.m. 200 Rdr/ 201 – 999 Rdr/ 1000 Rdr t.o.m. 

5000 Rdr/ > 5000 Rdr. Lån i den sista gruppen innebar en överträdelse av reglementet för 

diskonten om inte nöjaktig säkerhet ställdes. 

… 

Kodningen av familjer baseras på identiska namn. Samma namn behöver inte betyda 

familjerelation. I fallet åbor, kan felet ligga i att namnet på låntagaren härletts ur faderns förnamn 

och samma namn ger då ingen ledning. Beträffande titlar har vissa förenklingar gjorts, men 

ambitionen har vart att hålla dem så ursprungliga som möjligt.       

På basis av detta material har observationer gjorts, som redovisas senare i denna artikel. 

… 

Nedanstående diagram 1 och 2 visar bruttoutlåning och nettoutlåning för två perioder: 1) Från 

och med 1804, som var diskontens första verksamhetsår till och med 1809 och 2) Från och med 

1810 till och med 1817, dvs. inkluderande några månader när staten hade tagit över verksamheten 
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i diskonten efter kollapsen. En omvälvande förändring i penningpolitiken ägde rum år 1809. 

Sedan 1803 hade det etablerats en fast växelkurs mellan Riksens Ständers Banks sedlar och silver. 

Denna möjlighet att konvertera sedlar till silver övergavs, utan beslut, från 1809.  

 

Diagram 1: Utlåning och nettoutlåning från Malmö diskont 1804 till och med 1810, Riksdaler 

banko 

 

Källor: Sammandrag i utlåningsböcker, RGK 3261 – 3286, RAA, utom för 1809, där hela årets utlåning 

gåtts igenom månad för månad 
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Som synes av diagrammen präglades de två första undersökningsperioderna (1804 och 1814) av 

en viss positiv nettoutlåning, medan 1816 var en period, när nettoutlåningen var negativ. 

Volymen för de första 250 första lånen var ändå lika och uppgick till 273 000, 215 000 och 

252 389 Rdr, dvs. ett snittbelopp för lånen på ca 1100, 860 och 1010 Rdr.  

 

Undersökning 

För denna undersökning har det tillgängliga materialet, som det beskrivits under metodavsnittet 

ovan, analyserats. Analysen är genomförd enbart på undersökningsmaterialet, med undantag för 

att låntagarna stämts av mot aktieägarlistan.  

… 

Reglementets bestämmelser och dess efterföljd 

I reglementet föreskrivs få konkreta regler för kreditgivningen. Huvudvikten läggs på en kvalitativ 

bedömning av låntagare, garanter och säkerheter. En bestämd regel var dock att lån utan nöjaktig 

säkerhet i varupanter eller godkända aktier eller obligationer inte fick överstiga 5 000 Rdr. I 

underlaget för denna undersökning finns åtta lån, på ett sammanlagt belopp av 56 300 Rdr (7,6 % 

av total undersökt lånevolym), som var för sig överstiger 5 000 Rdr. Wärdshusbyggnaden672 (16: 

166) 673 fick ett lån på 6 000 Rdr 1816, utan säkerhet. Två (Grevinnan von Rosen 9 600 Rdr 

(16:13) och Cornelius Faxe 6 000 Rdr (04:85)) är säkerställda respektive av Auctionskammarens i 

Malmö och Enke- och PupillCassans förbindelser, vilket kan tolkas som godkända säkerheter. 

Handelsman Kocks lån (16:123) på 7 650 Rdr är säkerställt av en revers på samma belopp, men 

det framgår inte av vem denna revers är utställd. Överstelöjtnant Wrangel von Brehmers lån 

(14:88) på 6 000 Rdr är säkerställt av borgen av endast en person, grevinnan Beckfriis. Slutligen, 

Commerce Rådet Björkmans stora lån (14:164) på 8 000 Rdr är säkerställt av reverser på 

sammanlagt 5 100 Rdr och 20 aktier i Såpebruket, vilket antyder att värdet på dessa aktier uppgick 

till minst 2 900 Rdr (8 000 – 5100). Huruvida dessa aktier var”godkända” framgår inte. 

Björkmans båda lån 1816 (16: 161 och 162) på respektive 7 650 och 5 400 Rdr är säkerställda av 

diverse ospecificerade reverser på ett nominellt belopp, som just överstiger lånebeloppet. Dessa 

två lån, tillsammans med lån nr 160 samma år, på 1 350 Rdr, som är säkerställt av 20 aktier i 

Malmö diskont, utgör ett sammanlagt belopp på 14 400 Rdr. Dessa lån, från samma 

kreditsammanträde, till samma låntagare, som samtidigt är en av tre diskont direktörer kunde 

dölja stora lån, som annars inte skulle ha fått beviljas. 

                                                 

672 Värdshusbyggnaden vid Gustaf Adolfs torg i Malmö inrymde också Malmö teater och den revs först 1961 även 

om fasaden finns kvar. 

673 Hänvisningar av typen 16: 166, refererar till år och lånenummer, som de visas i Appendix 1 i ursprungsartikeln. 
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Bland andra krediter som väcker frågor, finns det lån på 400 Rdr som beviljades Kammarherren 

Magnus von Wedderkop på kreditsammanträdet den 8 maj 1804. Det är inte säkerställt på något 

sätt. Det fanns, som framgår av diskussionen om säkerheter nedan inget formellt krav på 

säkerhet, men detta lån är den enda i materialet som beviljas utan säkerhet. I tabell (3) redovisas 

utlåningen för de tre valda perioderna, fördelat på yrkesgrupper. 

 

Tabell (3): Utlåning per yrkesgrupp och per undersökningsperiod, Rdr banko 

Utlåning År       

Yrke 1804 1814 1816 Summa 

Akademiker 5399,83 2075 3029,16 10503,99 

Bönder 20149,65 9350 13166,67 42666,32 

Handelsmän 99376,67 108522,83 111587,31 319486,81 

Militärer 63633,15 20582,98 37686,09 121902,22 

Präster 7666,67 4063,85 5774,99 17505,51 

Kvinnor 1066,67 10841,67 16225 28133,34 

Tjänstemän 1100 4436,11 10256,91 15793,02 

Hantverkare 16650 12919,39 17048,52 46617,91 

Åbor 1100 697,21 233,31 2030,52 

Ämbetsmän 53860 22841,74 20072,8 96774,54 

Diverse 3000 19283,33 17308,33 39591,66 

Summa 273002,64 215614,11 252389,09 741005,84 

 

Anm: Skillingar och runstycken, där de förekommer har omvandlats 

ungefärliga decimaler av riksdaler. Posten Diverse hänför sig till ett fåtal 

företagskunder och icke yrkesmässigt definierade låntagare. En tabell, som 

redovisas i Appendix 3 delar upp materialet i ovanstående tabell i grupper 

med olika (kodade) lånebelopp. 

 

Som syns i tabellen är handelsmännens andel av låneverksamheten stor. 

Andelen som går till ”Bönder” är underskattad, dels på grund av att det 

fanns bönder/ jordbrukare inom fler yrkesgrupper än de som kallas 

bönder, dels på grund av att åborna särskildes i en egen grupp.  

I följande tabell (4) redovisas låntagarna efter yrkesgrupper, men med 
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information om andel, beloppsmässigt och antalsmässigt. 

 

Tabell (4): Procentuell andel mellan yrkesgrupper i utlåningen – belopp 

och antal. (%) 

Yrke 1804   1814   1816  

Lån Belopp Antal  Belopp Antal  Belopp Antal 

Akademiker 2,0 2,8  1,0 2,8  1,2 4,0 

Bönder 7,4 4,0  4,4 3,2  5,2 4,0 

Handelsmän 36,4 28,8  50,3 29,6  44,1 31,1 

Militärer 23,3 20,6  9,5 12,8  14,9 12,3 

Präster 2,8 4,3  1,9 4,4  2,3 9,2 

Kvinnor 0,4 0,8  5,0 2,4  6,4 4,0 

Tjänstemän 0,4 0,8  2,1 6,0  4,1 7,6 

Hantverkare 6,1 13,0  6,0 14,8  6,8 12,7 

Åbor 0,4 0,8  0,3 6,4  0,1 2,8 

Ämbetsmän 19,7 23,7  10,6 12,4  8,0 9,5 

Diverse 1,1 0,4  8,9 5,2  6,9 2,8 

         

Summa % 100 100  100 100  100 100 

 

 

Som synes är handelsmännens andel av utlåningen stor, men minskar 

volymmässigt efter kontinentalkrigen. Kvinnornas andel av 

lånevolymen stor, inte minst på grund av att de inte uppenbart är 

näringsidkare. Varför tjänstemännens andel ökar kontinuerligt både 

antalsmässigt och volymmässigt är oklart. Beträffande militärernas 

starka ställning, kan det bero på att flera av dessa var jordbrukare. 

Åbornas lån är små, men antalsmässigt frekventa. 

 

Geografisk spridning 

I undersökningsmaterialet är det bara 1804 års utlåningsbok som redovisar låntagarens hemvist. 

Under 1816 redovisas några orter, men de hänför sig till lantbrukare. För 1804 redovisas en tydlig 

geografisk spridning. Förutom utlåningen i Helsingborg, Malmö, Lund, Kristianstad, så 

förekommer det låntagare i Blekinge, i Carlshamn, Silvitsborg (Sölvesborg ) men utlåning 
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förekommer så långt bort som Halmstad, Eksjö (Ekesiö), Wexiö, Värnamo, Vimmerby, 

Uddevalla, Lidköping och Söderköping. Att Söderköping figurerar i utlåningen kan ha att göra 

med diskontdirektören Carl Magnus Nordlindhs kontakter med orten där han var uppväxt. I 

övrigt finns ingen ledning, vare sig bland de låntagarnas namn eller bland borgensmännens namn, 

varför dessa lån beviljats. Det måste ha funnits speciella starka skäl till att dessa ”distanskrediter” 

beviljades, dels på grund av det administrativa problemet att hantera krediterna, dels på grund av 

svårigheten att bevaka låntagarnas kreditvärdighet. För övrigt hade Göteborgs diskont legat 

närmare till hands att bevilja krediter än Malmö diskont beträffande låntagarna i Uddevalla och 

Lidköping. 

 

Aktieägare och låntagare 

En bank kan grundas för att delägarna skall kunna få lån ur densamma. Detta fenomen existerade 

t. ex. i det skotska bankväsendet under 1700-talet.674 Skotska handelsmän, framförallt på den 

skotska västkusten där handeln var livligast startade banker där insättningar från allmänheten 

bidrog till att finansiera de aktieägande handelsmännens affärer. 

 

En avstämning mot aktieägarregistret visar att 44 (av totalt ca 200) aktieägare också hade lån i 

diskonten. Beloppen är ofta stora och bland låntagarna/ aktieägarna återfinns också de, som efter 

diskontens krasch räknades in bland de bräckligaste låntagarna, som diskontdirektören Björkman, 

regementspastorn Santesson, handlarna Kock och Thomsson.  

 

Säkerhetspraxis 

Den dominerande formen för säkerhet var borgen av två personer. Det var också den norm, som 

gällde i det samtida skotska banksystemet. Denna form och andra summeras i tabell (5): 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

674 Se t. ex. Kärrlander (2005). 
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674 Se t. ex. Kärrlander (2005). 
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Tabell (5): Säkerhetstyper 

   Antal 

Borgen av två personer  561 

Borgen av en person    91 

Reverser     41 

Borgen av tre personer    23 

Aktier (varav nio i Malmö diskont)   17 

Ingen säkerhet (varav en privat låntagare)     8 

Borgen + revers      7 

Aktier + revers      1 

Varor + revers      1 

Kontanter       1 

Summa   751 

 

Som tabellen visar var borgen av två personer normen. Det fanns inget uttryckligt förbud att ge 

kredit mot borgen av en person eller krav på fler borgensmän i vissa fall. Den enda formella 

regeln om säkerhet var att den, som garanterar, skall vara känd för sin kreditvärdighet. (Om 

lånebeloppet översteg det maximalt tillåtna - 5 000 Rdr - skulle dock detta medges endast 

mot”säkra” varupanter eller godkända aktier och obligationer). En genomgång av de lån, som 

beviljats med borgen av en person visar att genomsnittslånet inte var litet – 1086 Rdr. För de lån, 

för vilka tre borgensmän krävdes, var genomsnittsbeloppet 1453 Rdr. Å andra sidan var 

genomsnittsbeloppet för de lån, som hade två borgensmän 771 Rdr. Detta antyder att antalet 

borgensmän inte var direkt relaterat till storleken på lånet. Inget exempel finns på kreditprövning 

där låntagarens kredit prövades analytiskt vad avser betalningsförmåga eller förmögenhet. 

Låntagarens eller borgensmannens ställning i samhället kan ha haft betydelse. 
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Tabell (5): Säkerhetstyper 

   Antal 

Borgen av två personer  561 

Borgen av en person    91 

Reverser     41 

Borgen av tre personer    23 

Aktier (varav nio i Malmö diskont)   17 
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Kontanter       1 

Summa   751 
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bland borgensmännen. Hegardt var dock en ansedd familj i Malmö. Bland lånen med enbart en 

borgensman, finns en lånekonstruktion där Fru Delvig garanterar ett lån (16:52)för Baronen 

Stjernblad på 1900 Rdr och där baronen vid samma kreditsammanträde garanterar ett lån (16:54) 

till Fru Delvig på 2700 Rdr. Detta fenomen med korsvis borgen kommenteras i nästa avsnitt. 

 

Bland de, som har lån med tre borgensmän finns inget klart mönster. Av lånebeloppen är endast 

åtta av 23 över 1 000 Rdr. Lånen är jämnare fördelade över de olika yrkesgrupperna än i 

totalpopulationen. 

 

Korsvis borgen 

Förutom det exempel på korsvis borgen, som nämndes i det ovanstående avsnittet, finns fler 

exempel. Ingen fullständig genomgång har gjorts. 1814 garanterade handlanden L. Kockum 

repslagaren Tidman för ett lån på 5000 Rdr (14:160)och på samma kreditsammanträde 

garanterade Tidman Kockum för ett lån på 3500 Rdr (14:161). Det finns visserligen ytterligare en 

borgensman i varje lån, men i praktiken försvagades säkerheten av dessa korsvisa 

borgensförfaranden. I materialet för 1816 kan man finna ytterligare exempel, t. ex. när 

handelsman Krögers lån (16:208) på 750 Rdr garanteras av handlarna Sjöbeck och Hammar och 

på samma kreditsammanträde borgar Kröger för dessa handlares lån (16:209) på 300 Rdr, 

visserligen i båda fallen med kompletterande borgen av kopparslagaren Silov. 

 

Sammanhållning inom yrkesgrupperna 

Rena låntagar- och borgensstrukturer var vanliga, som framgår av följande tabell (6). De visar de 

lån, där handelsmän garanterar handelsmän, antingen med en eller två borgensmän och likadant 

för andra yrkesgrupper. Även de lån, där någon ytterligare yrkesgrupp ingår i borgen är medtagna 

i denna tabell. 
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Tabell (6): Antal lån, som upptagits i en yrkesgrupp där en eller flera borgensmän tillhör samma 

yrkesgrupp som låntagaren 

   

  Antal Av totalt  

Akademiker    13   24 

Bönder      4   28 

Handelsmän  156 225 

Militärer    47 115 

Präster    15   45 

Kvinnor      1   18 

Tjänstemän      3   36 

Hantverkare    52 102 

Åbor    23   35 

Ämbetsmän    59 115 

 

Summa  373 743  

 

Vad tabellen visar är att ca 50 % av samtliga lån garanterades inom yrkesgruppen. De 373 

observationerna är tagna ur en total population på 626 lån (av totalt 750), som med viss säkerhet 

kunnat klassificeras både vad avser låntagarens och borgensmännens yrkestillhörighet.  

 

Familjerna håller ihop 

Det finns 108 exempel på att familjemedlemmar borgar för varandra. Bland de familjer 

som”håller ihop” finns Thomsson, Falkman, Stael von Holstein, Silfverskiöld, Wihlborg, 

Krumlinde, Lovén, Sahlström, Möller, Bager, Lohman mfl. En reservation måste göras för att 

antagandet om familjesamband bara grundas på liknande namn. Som nämnts kan detta vara 

direkt missledande när det gäller åbor t. ex. Även i fråga om vanliga namn kan misstag 

förekomma, som t. ex. Möller, som förekommer i flera stånd och med olika sysselsättning. Av 

dessa 108 exempel rör 13 adelsfamiljer.  

 

Efter diskontens krasch framkom att de tre största låntagarna var Jonas Ståhle, Jacob B. Kock 

och Haqvin Malmros. De hade med bred marginal överskridit gällande utlåningsbegränsningar. 

Även Regementspastorn B.P. Santesson och Handlaren Thomssons ställningar var bräckliga. 

Frågan är om det finns exempel på att dessa höll ihop och stöttade varandra. I materialet finns 
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två fall. Det ena härrör sig från kreditsammanträdet den 4 januari 1814, där pastor Santesson och 

Jonas Ståhle är borgensmän för ett lån (14:32) på 3400 Rdr till Jacob B Kock. Ett annat exempel 

är det lån (16:51) på 1250 Rdr, som beviljades Jonas Ståhle den 2 januari 1816, med borgen av 

Jacob B. Kock och Haqvin Malmros.  

 

Länken till Ystad 

Det har framhållits i texten att Malmö diskont på flera sätt var en länk mellan 1700-talets 

banksystem och det system med privatbanker och sparbanker, som uppstod redan med början 

under 1820-talet. I Malmö grundades en sparbank under första delen av 1820-talet. I Ystad 

grundades först Ystads sparbank (1827) och sedan Skånska Privatbanken (1831).  

Det fanns, bland låntagare och borgensmän i Malmö diskont en rad personer, som skulle delta 

dels i grundandet av sparbanken och så småningom privatbanken. 13 låntagare i diskonten har en 

klar anknytning till Ystad och ett antal borgensmän dessutom. Bland de mer prominenta är 

Gustaf Hagerman, handelsman och riksdagsman samt Jeuns P: Hemberg, handelsman. Dessa 

båda var, tillsammans med en person, som bara uppträdde som borgensman, Gustaf Berghman 

tre av de fyra grundarna av Skånska Privatbanken. Gustaf Hagerman fanns dessutom bland 

grundarna till Sparbanken i Ystad.675  

 

Sammanfattande diskussion 

Resultatet av denna undersökning är en klarare bild av långivningen i Malmö diskont. Några 

observationer är: 

- Avvikelser från reglementet förekom redan vid inledningen av diskontens verksamhet 

och tveksam utlåning förekom, inte bara till de, som i kraschen var de största låntagarna. 

- Långivningen var spridd mellan yrkesgrupper och verkar  inte konsekvent ha gått någon 

grupps ärenden. Det finns få yrkesgrupper, som inte var representerade bland låntagarna. 

- Aktieägare var inte dominerande bland låntagarna, även om de förekom.  

- Ingen klar linje i säkerhetskraven kan urskiljas; inte heller något klart samband mellan 

storleken på lån med olika antal borgensmän. 

- Med tanke på den stora andelen handelsmän, är det förvånande att inte varupanter 

förekom mer än för ett lån. 

- ”Lika söker lika” Yrkesgrupperna höll ihop. Låntagare i en yrkesgrupp garanterades av 

sina likar i yrkesgruppen. 

- Inslaget av kvinnliga låntagare och garanter var betydande och växer med tiden. 

- Den geografiska spridningen av lånen var betydande, åtminstone vid inledningsskedet av 

diskontens verksamhet. 

                                                 

675 Kock (1931) och Stenberg (1927).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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- Det fanns ett starkt, men inte dominerande inslag av att familjer garanterade lånen 

inbördes.  

- De tvivelaktiga låntagarna förekom vid några tillfällen i konstellationer tillsammans som 

låntagare och borgensmän. Det troligt att detta drag i kreditgivningen ökade under 

diskontens sista tid, speciellt mot bakgrund av omstruktureringen av borgenärerna under 

våren 1816. 

- Det fanns en koppling till den senare bankverksamheten i Ystad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

253 

 

- Det fanns ett starkt, men inte dominerande inslag av att familjer garanterade lånen 

inbördes.  

- De tvivelaktiga låntagarna förekom vid några tillfällen i konstellationer tillsammans som 

låntagare och borgensmän. Det troligt att detta drag i kreditgivningen ökade under 

diskontens sista tid, speciellt mot bakgrund av omstruktureringen av borgenärerna under 

våren 1816. 

- Det fanns en koppling till den senare bankverksamheten i Ystad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 

 

Bilaga 7: Personer med tätast sociala relationer i Malmö676 

 

Här redogörs för den undersökning, som analyserade personers sociala ställning i Malmö. 

Resultatet baseras på det antal sammanslutningar, som var och en av personerna deltog i. 

  

Grupper(Antalet insamlade uppgifter i varje grupp) 

 

Aktieägare i Malmö diskont(195) 

Aktieägarna i diskonten träffades åtminstone en gång per år, på bolagsstämman, och alla hade det 

gemensamt att de uppbar utdelningarna på diskontens aktier. Aktieägarna återfinns i hög 

utsträckning bland de andra grupperna i undersökningen. Källa: Actiebok, RGK 3388, RAA 

 

Låntagare i Malmö diskont (246) 

Utlåningsverksamheten skapade sociala relationer. Ågren skriver: ”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.”677 Källa: Utlåningsböcker för 

Malmö diskont, RGK 3261 – 3286, RAA. 

 

Hushållningssällskapet i Malmöhus län (20) 

Kronprinsen var pådrivande i den expansion av hushållningssällskapen som inleddes på 1810-

talet.678 Hushållningssällskap fanns redan från 1790-talet och en grupp av personer hade redan 

initierat bildandet av ett hushållningssällskap i Malmöhus län 1811, men formellt var det först i 

september 1813, som Kungl. Maj:t uppdrog åt alla län i landet att upprätta hushållningssällskap. 

Wilhelm af Klinteberg skulle organisera ett hushållningssällskap i Malmöhus län. Att uppnå en 

rationell och ökande livsmedelsproduktion var huvudsyftet.679 Enskiftet var redan på god väg att 

genomföras i Skåne – delvis med finansiering från Malmö diskont - och Rutger Macklean på 

Svaneholm, som inlett en rationalisering av sitt jordbruk redan på 1780-talet, var en av de första 

direktörerna i sällskapet. Källa: Sprinchorn (1914) 

 

Stadens äldste (1814 (16) och 1817 (10)) och Handelssocieteten i Malmö (57) 

                                                 

676  Källreferenser är intagna i avhandlingens käll- och litteraturförteckning. 

677 Ågren (2007), s. 120. 

678 1811 instiftade Karl XIII Kungliga Lantbruksakademin. Kronprinsen blev dess förste preses. 

679 http://www.hush.se/?p=10094&m=1709 
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”De deltaga i taxeringar till skattsättningar, hafwa tillsyn öfwer stadens wägar och broar och 

wallkistors renhållning, stadens byggnader, brandredskapen, wattenwerket och stadens 

planteringar mm samt wälja jemte Magistraten och elektorer af societeterne Kyrkoherde, 

Borgmästare, Rådmän och Magistratssekreterare, men kalla ensamt Stadsnotarien, 

Stadsbokhållare, stadens wärderingsmän m.fl.”680 Så beskriver rådhuskanslisten Johan Otto 

Friberg stadens äldstes uppgifter. En kommentar till hur Stockholms borgerskaps äldste 

fungerade finns i historikern Erik Lindbergs doktorsavhandling från 2001, där han pekar på ”de 

äldstes” inflytande eller t.o.m. beslutsrätt.681 I Malmö handelssocietets protokoll finns 

beskrivningar av handelsmännens affärsverksamhet. Där framgår att de idkade handel av alla slag, 

både bodhandel och grosshandel; både inhemskt och med utlandet. Utlandshandeln bedrevs till 

den absolut dominerande delen – både export och import – via Köpenhamn. Att handelsmän 

blev dominerande i Malmö diskonts ledning var ingen tillfällighet. Handelsmännen stod både före 

och efter Malmö diskont för en stor del av krediterna i samhället. Det är också så att i andra 

länder bildade handelsmännen banker. Nästan alla tyska privatbankirer var handelsmän skriver 

historikern Rondo Cameron om det tidiga bankväsendet i Tyskland.682 Även i Skottland, speciellt 

i den stora handelsstaden Glasgow startade handelsmän banker.683 Förutom sin praktiska 

erfarenhet av krediter, var de (åtminstone i Sverige) välutbildade och hade genom att vinna 

burskap som handlare visat fallenhet för yrket och deras lämplighet bestyrkts av andra 

handelsmän.  

 

Amarantherorden (103) 

Amarantherorden har sina rötter i drottning Kristinas hov, där den första festen hölls 1653.684 

Efter Kristinas abdikation upphörde Amarantherfesterna, men återupplivades under sena 1700-

talet och kom under Gustaf III:s beskydd. Regionala ordnar upprättades – i bl. a. Göteborg, 

Malmö, Karlskrona och Norrköping. I Malmö var den drivande kraften Jacob de la Gardie. 

Malmöorden instiftades av fyrtio personer, som deltog i det första mötet i januari 1810. Dessa 

stiftare var både män och kvinnor. Syftet var huvudsakligen att umgås, men inte uteslutande inom 

någon viss grupp, utan över gränserna. De ”viktiga” ledamöterna är här de ledamöter, som hade 

en grad av 4 eller högre, på en skala mellan 1 och 7 den 29 januari 1812. Alla de tre 

                                                 

680 Friberg (1842), s. 293. 

681 Lindberg (2001), s. 43 – 57. 

682 Cameron (1967), s. 159. 

683 Se t. ex. Kärrlander (2005). 

684 http://www.amarantherorden-malmo.se 

255 

 

”De deltaga i taxeringar till skattsättningar, hafwa tillsyn öfwer stadens wägar och broar och 

wallkistors renhållning, stadens byggnader, brandredskapen, wattenwerket och stadens 

planteringar mm samt wälja jemte Magistraten och elektorer af societeterne Kyrkoherde, 

Borgmästare, Rådmän och Magistratssekreterare, men kalla ensamt Stadsnotarien, 

Stadsbokhållare, stadens wärderingsmän m.fl.”680 Så beskriver rådhuskanslisten Johan Otto 

Friberg stadens äldstes uppgifter. En kommentar till hur Stockholms borgerskaps äldste 

fungerade finns i historikern Erik Lindbergs doktorsavhandling från 2001, där han pekar på ”de 

äldstes” inflytande eller t.o.m. beslutsrätt.681 I Malmö handelssocietets protokoll finns 

beskrivningar av handelsmännens affärsverksamhet. Där framgår att de idkade handel av alla slag, 

både bodhandel och grosshandel; både inhemskt och med utlandet. Utlandshandeln bedrevs till 

den absolut dominerande delen – både export och import – via Köpenhamn. Att handelsmän 

blev dominerande i Malmö diskonts ledning var ingen tillfällighet. Handelsmännen stod både före 

och efter Malmö diskont för en stor del av krediterna i samhället. Det är också så att i andra 

länder bildade handelsmännen banker. Nästan alla tyska privatbankirer var handelsmän skriver 

historikern Rondo Cameron om det tidiga bankväsendet i Tyskland.682 Även i Skottland, speciellt 

i den stora handelsstaden Glasgow startade handelsmän banker.683 Förutom sin praktiska 

erfarenhet av krediter, var de (åtminstone i Sverige) välutbildade och hade genom att vinna 

burskap som handlare visat fallenhet för yrket och deras lämplighet bestyrkts av andra 

handelsmän.  

 

Amarantherorden (103) 

Amarantherorden har sina rötter i drottning Kristinas hov, där den första festen hölls 1653.684 

Efter Kristinas abdikation upphörde Amarantherfesterna, men återupplivades under sena 1700-

talet och kom under Gustaf III:s beskydd. Regionala ordnar upprättades – i bl. a. Göteborg, 

Malmö, Karlskrona och Norrköping. I Malmö var den drivande kraften Jacob de la Gardie. 

Malmöorden instiftades av fyrtio personer, som deltog i det första mötet i januari 1810. Dessa 

stiftare var både män och kvinnor. Syftet var huvudsakligen att umgås, men inte uteslutande inom 

någon viss grupp, utan över gränserna. De ”viktiga” ledamöterna är här de ledamöter, som hade 

en grad av 4 eller högre, på en skala mellan 1 och 7 den 29 januari 1812. Alla de tre 

                                                 

680 Friberg (1842), s. 293. 

681 Lindberg (2001), s. 43 – 57. 
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683 Se t. ex. Kärrlander (2005). 
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diskontdirektörernas familjer var ledamöter i de högre graderna. Dessutom var diskontkamreren 

Carl Mengel representerad. Elva av de trettiotvå ledamöterna med högst rang var på ena eller 

andra sättet lierade med diskonten. Källa: 8: Malmö Amarantheloge 1810 – 1835, nr 416, De la 

Gardieska samlingen, LUB 

 

S:t Knuts gille (379) 

S:t Knuts gille, av vilket det fanns flera avdelningar i Skåne, har rötter i medeltiden. S:t Knut är 

Danmarks nationalhelgon. Gillet var en mötesplats för stora fester. I Malmös S:t Knuts gille var 

också kungliga personer medlemmar. Hertig Karl(sedermera Karl XIII), Gustav IV Adolf, Jean 

Bernadotte och hans son Oscar var alla medlemmar. Dessa två senare blev invalda vid deras resa 

till Malmö 1816, där S:t Knuts gille var den naturliga samlingspunkten för att ta emot kronprinsen 

och hans son. Ursprungligen var syftet att stödja gillets medlemmar och att lösa tvister, men det 

utvecklades så småningom till en umgängesinrättning, där både män och kvinnor var välkomna 

som medlemmar. Även i denna sammanslutning var diskontens direktörer Nordlindh och 

Björkman ledande personer – ”Directeurer”. Källa: Kruse (1898), s. 83 ff 

 

Resultat av undersökningen 

Av ursprungligen drygt 1000 observationer har 39 namn tagits fram, som har tre eller fler 

tillhörigheter till de sju valda sammanslutningarna. I tabell 1 redovisas de med fyra eller flera 

tillhörigheter till de valda sammanslutningarna. Den visar att direktörerna i diskonten har en stark 

ställning i Malmös societet. Även de tre låntagare, som orsakade diskontens fall – Ståhle, Kock 

och Malmros – figurerar högt på listan.  
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Tabell 1. Personer med tätast sociala tillhörigheter 

 

Namn Förnamn Yrke/ titel           Antal 

Björkman Samuel Chr. Handelsman,            6 

  

Commerceråd, direktör i 

Malmö diskont, RVO            

Kock Jacob B. Handelsman, storlåntagare           6 

Falkman Henrik Handelsman, dir MD           5 

              

Löhr August Th. Handelsman           5 

Ståhle Jonas Handelsman, storlåntagare           5 

Trolle Nils Kammarherre           5 

Centervall Friedrich Magistrats-Secreterare           4 

Klefberg C. Handelsman           4 

Klinteberg Wilhelm af Landshöfding           4 

Kockum Lorens Handelsman           4 

Malmros Haqvin Handelsman, Hofkamrer           4 

  storlåntagare            

Nordlindh Carl Magnus Handelsman, borgmästare,            4 

  

Commerceråd, direktör 

Malmö diskont, RVO            

Richter H. J. B. Handelsman           4 

Schiuberg Gustaf Handelsman           4 

Suell Frans Handelsman, Commerceråd,           4 

  Direktör i Malmö diskont            

Thott Otto Grefve, Öfverste-Lieutenant,           4 

  

(son till Tage T.), revisor i 

Malmö diskont            
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Bilaga 8:  Anklagelsepunkter mot direktörerna i Malmö diskont 

 

I nedanstående matris redogörs för de två åklagarnas anklagelseakter mot diskontledningen. 

Dessutom inkluderas de av (regeringen) utsedda direktörernas redogörelse för händelseförloppet 

vid den extra bolagsstämman den 8 januari 1818 och deras anklagelser för misskötsel av den 

tidigare diskontledningen. Regeringens direktörer var Landshövdingen Wilhelm af Klinteberg, 

lagmannen M Hoffman och kamereraren Eberhard Quensel, dessutom ingick 

bancokommissarien Gustaf Anton Brakel i förvaltningen. Felen, som ledningen anklagades för 

var inte bara de som omfattades av allmän lag. Detta anmärktes också på av de svarande, som 

hävdade att domstolen inte hade jurisdiktion över brott mot reglementet/ oktrojen. Åtminstone 

Laurin hävdade dock att oktroj och reglemente fastställts, godkänts och beviljats av regeringen 

och var att betrakta som allmän lag. ”då de anbefaldte åtgärder stridde rakt emot Discont-

Reglementet, som var den lag, hwarefter de alla borde sig rätta;” och meningen logiken fortsätter: 

”eljest hade ju icke Directeurerne för sjelfwa företagen kunnat fällas till criminelt answar”685   

 

Både Kruse och Laurin motiverar sina anspråk på olaglighet med hänvisning till 

Missgärningsbalken, Laurin dessutom till Handelsbalken och Kruse till förfarandet vid 

försnillning av medel i järnhanteringen (Kungl. Förordning 1787). 

Laurins anför besvär mot Hovrättens dom och avslutar med en magnifik samanfattning: ”enär 

det ej förenar sig med mitt begrepp om rättwisa, att af den ligan, som deltagit i Malmö Discont-

Werks oredliga och egennyttiga förwaltning, som beredt dess fall och Allmänhetens deraf 

uppkomna lidande, några skola undantagas och lemnas strafflösa, eller att Aktie-Bolaget, som 

genom 25 á 28 Procent årlig winst dragit båtnaden af Discont-rörelsen, skall undgå ersättning af 

sina Medborgares förlust.”686 Laurins hävdade också att medarbetare: kamreren Mengel, 

bokhållaren Lindqvist och ombudsmannen Isberg, ombudet i Stockholm Wilhelmsson samt 

bokhållaren hos Ståhle, Lindstedt, borde deltaga i ersättningen till staten, Banken och insättarna. 

Att ärendet, trots de många anklagelsepunkerna, ändå inte var helt klarlagt, framgår av Kruses 

slutpåstående: ” åtskillige omständigheter, som det, oaktadt all anwänd noggrannhet wid 

undersökningen, lyckats wederbörande [direktörer Förf:s anm.] att antingen wanställa eller 

bibehålla uti ett mörker”687 

                                                 

685 Laurin (September 1818), s. 5. 

686 Laurin (September 1818), s. 8. 

687 Kruse (1818), s. 3. 
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685 Laurin (September 1818), s. 5. 
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Anklagelse N.R. Kruse E.P. Laurin Ombud för regeringen 

Förskingring Ja (sid 12)   

Brott mot regl. § 9*  Ja (sid 7)**  

Lån till för höga belopp Ja Ja (sid 8)  Ja (oftast säkerställda) 

Långa lån/omsättningar Ja sid 5  Ja 

Lån till diktade personer Ja sid 5 Ja (sid 7)  

Själva lånat i diktade 

namn 

Ja sid 8   

Trängt ut små låntagare   Ja, främst jordbrukare 

Lån med treprocentare Ja Ja (sid 5)  

Dålig säkerhetshantering Ja, sid 6   

Gynnat aktieägare till 

förfång för insättare 

 Ja (sid 5)  

Lån till Ståhle och 

Kock, för att betala 

skulder till Nordlindh 

och Björkman 

 Ja (sid 7) Rannsakn prot 

28.11, 17.12. 

 

Låtit Ståhle och Kock 

överta Nordlindhs o. 

Björkmans skulder 

Ja Ja (sid 7) RP 17.11 samt 

12-13.12 

 

Tagit emot invisningar 

på utan underliggande 

fordran eller säkerhet 

 Ja (sid 7)  

Att ha lånat ut till gifta 

kvinnor utan mannens 

kontrasignum 

 Ja (sid 9)  

Att ha lånat ut till 

omyndiga, bland dem 

ogifta kvinnor 

 Ja (sid 9)  

Flärdfullt och bedrägligt 

förhållande 

 Ja(sid 9)  

Olagligt, wårdslöst och 

egennyttigt beteende 

Ja, sid 4   

Förfalskande av böcker 

och handlingar 

Ja sid 6 Ja (sid 9) ”Underslef”, 

sid 10 

 

Sett oegentligheter utan  Ja (sid 9-10). ”Flathet  
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att ingripa(Falkman) och eftergifwenhet” sid 

15 

Förtigit och forsatt 

felaktigt beteende 

Ja sid 4   

Bristande solidariskt 

ansvar hos aktieägarna 

 Ja (sid 22-23 samt 24, 

slutord) 

 

Lögn inför 

borgarståndet 

Nordlindh den 20 juli 

1815 

  

Källor: Kruse (1818),  Laurin (1818), Diskontdirektörernas berättelser 1818. 

Noter:  

* §9 lydde: ”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 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.”688  

** Lagrum: Nordlindh och Björkman; ”bedrägligt förhållande mot enskilt Borgenär”, 16 kap, 4§ 

Handelsbalken, 8 kap, 2 och 3 §§ Missgärningsbalken. Ståhle och Kock; 8 kap 3§ 

Missgärningsbalken 

*** Kruse uppger dessutom att han ej undersökt alla fall av lån till otillåtna låntagare, slarviga 

lagsökningar, (alla) ogiltiga hypotek, avhändande av pant till tredje man, ogiltigt utfärdade lån (< 2 

direktörers påteckning) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

688 § 9, Malmö Diskonts reglemente, KB. 
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** Lagrum: Nordlindh och Björkman; ”bedrägligt förhållande mot enskilt Borgenär”, 16 kap, 4§ 

Handelsbalken, 8 kap, 2 och 3 §§ Missgärningsbalken. Ståhle och Kock; 8 kap 3§ 
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688 § 9, Malmö Diskonts reglemente, KB. 
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Bilaga 9: Protokoll från statsrådet 27 september 1817689 

 

Närvarande: Karl XIII och kronprinsen; Justitiestatsministern och excellensen greve Gyllenborg, 

Statsministern för utrikes ärenden och excellensen greve von Engeström; Statsråden: Excellensen 

greve Rosenblad, excellensen friherre Lagerbring, friherre Cederström, friherre Skjöldebrand; 

Hovkanslern friherre af Wetterstedt; Tillförordnade statssecreteraren Klintberg. (Frånvarande: 

Claes Adolph Fleming och Adolf Göran Mörner.) 

”StatsRådets ledamöter, som genom HofCantzlern erhållit Kongl. Maj:ts Nådiga befallning, att i 

dag Kl. 7. på aftonen sammanträda, voro nu samtelige närvarande, utom Hans Excellence 

StatsRådet Herr Friherre Fleming och StatsRådet Grefve Mörner, som sedan någon tid, med 

Kongl. Maj:ts Nådiga tillstånd, begagnade sig af tjenstledighet. 

 

Föredragning: 

”Tillförordnade StatsSecreteraren [Carl Klintberg Förf:s anm.]anmälde i underdånighet att, sedan 

Kongl. Maj:t i anledning af inlupne underrättelser om Malmö Discont Werks ofördelaktiga 

ställning, funnit godt att, på sätt Protocollet för den 23 sistlidne Julii utvisar, i nåder anbefalla 

Landshöfdingen i Malmö, Friherre af Klinteberg, att i närvaro af BancoFullmäktiges Ombud 

anställa förhör med Discontens Directeurer, och granska deras böcker, samt dem affordra alla de 

hypotheker och annan säkerhet, som de för deras enskildta del kunde åstadkomma, utan att något 

upseende därmed väcktes, samt äfven följa deras Personer med sin upmärksamhet och derjemte 

gemensamt med Bankens Ombud söka att med fullkomlig pålitlighet utreda DiscontWerkets 

tillstånd, genomse dess räkenskaper och lånhandlingar, inhemta fullständiga uplysningar om 

Werkets fordringar och hypotheker, samt hvilka af dem kunde anses mer och mindre säkra, 

beräkna de afbetalningar å samma fordringar, som skäligen kunde äskas och vara att förvänta, 

samt i öfrigt utreda allt hvad som i afseende å Werkets förvaltning kunde förtjena att anmärkas; 

Så hade bemälte Landshöfding i detta ämne inkommit med underdånig berättelse, hvilken, detta 

protocoll i afskrift bilagd, nu med Kongl. Maj:ts Nådiga tillåtelse uplästes och hvarvid ibland 

annat inhemtades, att den af Landshöfdingen gemensamt med Bankens Ombud verkstälde 

speciella undersökning rörande nämnde DiscontWerks tillstånd, blifvit utrönt att för nedan 

lämnade Lånesummor och försträckningar all säkerhet saknades, nemligen För Handlanden J. 

Ståhle å lån enligt Räkenskaperne 161,122.4.2./ i Discontens Cassa 218,919.33.-/ [tillsammans 

Förf:s anm.]380,041.37.2; för Handlanden J.B. Kock Enligt Räkenskaperne 56,398.-.-/ Cassan 

                                                 

689 1817 års Stats Råds Protocoller October - December Handels och Finance Expeditionen, 4:13:D:2, RAM. 
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689 1817 års Stats Råds Protocoller October - December Handels och Finance Expeditionen, 4:13:D:2, RAM. 
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137,934.18.-/ [tillsammans Förf:s anm.]194,332.18.-; För Handlanden Malmros Enligt 

Räkenskaperne 16,741-32.-/ Cassan 1,262.32.-/ [tillsammans Förf:s anm.]18,004.16.-/ Öfrige 

låntagare Enligt Räkenskaperne 49, 035.13.7/ Summa Rdr 641,413.36.9 att dessförutan  äfven, 

såsom något tvifvelsmål underkastade väl blifvit enskildt anmärkte 37,370 Rdr,; men att som flere 

skäl föranledde till utbekommande åtminstone af den betydligaste delen deraf, berörde summa 

icke kunnat såsom aldeles osäker betraktas, i synnerhet som genom nu vidtagen åtgärd, vissa 

säkerhetsmått till fordringarnas betryggande blifvit föranstaltade: att sedan för de enskildte 

invisningar[utställda av S.C. Björkman Förf:s anm.], som funnits i Werkets hos dess Ombud i 

Stockholm varande Cassa, hvilken, sammanlagdt med några contanta penningar, utgjort 180,270 

Rdr 26 sk., sådan säkerhet blifvit stäld, som kunde anses för nöjaktig och i Directionens vård 

öfverlemnad, samt någon afbetalning derå äfven redan inkommit, och jemväl, för serskildte andra 

mindre säkra lån, förbättrad säkerhet blifvit föranstaltad, det med skälig visshet kunde antagas, att 

derest crediten för Disconten kunde upprätthållas och våldsamma skakningar derigenom 

förekommas, betydliga förluster ej vore att befara utöfver omförmäldte redan nog ansenliga 

belopp 641,413 Rdr 36 sk. 9 rst. Samt att deremot Discontens i nuvarande skick säkra fordringar 

stiga till 1,232,526 Rdr 39 sk. 6 rst.; att vid det med Discontens Directeurer anstälde förhör, desse 

anfört, att, sedan Handlanden Ståhle år 1815, genom vidsträckta men misslyckade 

handelsspeculationer blifvit försatt i sådan förlägenhet, som med undergång hotat honom och en 

mängd andre Handlande i Malmö med hvilka han stått i handelsrelationer, derest han ej, till egen 

och andras räddning blifve undsatt med ansenliga penninge försträckningar Directionen desto 

heldre ansett sig böra honom dermed [ytterligare lån 1815 Förf:s anm.] bistå som han [Ståhle] 

redan, såsom Låntagare och Cautionist häftade i Disconten för andra betydliga Lånsummor 

hvilka annars kommit att gå förlorade genom hans och flere andres dermed sammanhängande 

fallissementer, och han dessutom för den i berörde afseende försträckta stora summan 282,350 

Rdr ställt sådana hypotheker, som då ansågos svarande mot lånets belopp; att sedan vid 

hypothekernas förvandling i penningar deras påräknade värde, genom handels conjuncturens 

förändring, i en högst betydlig mån nedfallit så att ansenlig förlust deraf upkommit, och Ståhle 

således saknat utväg till de föresatte afbetalningerne ej mindre å stora lånet än å öfrige 

lånesummorne, för hvilka han häftade, Directionen, på det att hans belägenhet ej skulle blifva 

känd, hvilket likaledes befarats verka på Discontens credit och leda till stora förluster, ej funnit 

någon annan utväg, än att dels ur sjelfva cassan biträda honom med lånesummor, till andra dess 

Borgenärer utan att de i Disconträkenskaperne blifvit bokförde, dels ock att, i stället för contante 

afbetalningar å förra lånen, antaga hans i cassan jämväl inlagde private invisningar och reverser 

och låta upföra dem i Räkenskaperne såsom contant betalning, hvarmed äfven förfarits i 
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anseende till Kock och Malmros, genom hvilkas annars jemväl förestående fallissementer i 

anseende till deras invecklade handelsförhållanden med Ståhle, och gemensamt för hvarannan 

ingångne flere cautioner i Disconten, Ståhles fall annars blifvit en följd: att för öfrigt vore uplyst, 

dels att flere af de för Ståhles och Kocks lån antagne hypotheker ej tillhört nämnde Personer, dels 

att äfven säkre Löftesmäns borgen blifvit utbytte emot sådane, som uppenbart varit osäkra, 

äfvensom att en del hypotheker alldeles försvunnit: att vid de undersökningar som år 1815, på 

Kongl. Maj:ts Nådiga befallning, blifvit anstälde, så väl som ej mindre vid berörde (från) följande 

års revision, samt vidare allt intill dess innevarande års revision skulle företagas, Directionen på 

det mest sorgfälliga sätt bemödat sig att dölja Discontens vådliga ställning och Directionens 

ensidiga behandling med (Cassan), hvarvid den utväg blifvit nyttjad att de osäkre invisningarne 

och Reverserne, som utgjort den betydligaste summan i Cassan blifvit ömsom flyttade till Cassan 

i Stockholm, ömsom (kvarvarande) i Malmö, efter som omständigheterne påfordrat för att dölja 

rätta förhållandet (förmålande) Landshöfdingen att; då Directionen ensam haft Cassan om hand 

och blott till antekning i Contoirets räkenskaper upgifvit sjelfva summan, som en hvar af 

Gäldenärerna Ståhle, Kock och Malmros skulle hafva inbetalt, det ej varit möjligt, att af 

Räkenskaperne finna, huru och på hvad sätt inbetalningen skett och om den, i stället verkliga 

contanter bestått i de nu (befundne) invisningaarne hvadan ock, vid Revisionerne, räkenskaperne 

blifvit oriktige befundne och godkände; vid hvilket förhållande och då vid den tid som öfver visse 

delar af Discontsyrelsen som Kongl. Maj:t Landshöfdingen Nådigast anbefallt genom Nådig 

Skrifvelse den 31 Januarii 1816 Landshöfdingen för sin åtgärd ej haft annan ledning än sjelfva 

räkenskaperne, hvarå de Calculer sig grundade, som till Riksens Ständers Banque och StatsWerket 

hvarje månad sedermera ingått, och hvaremot någon anmärkning ej blifvit gjord förr än Kongl. 

Maj:t i sistlidne Maji månad om Cassans i räkenskaperne antecknade belopp i Nåder anbefallte 

undersökning, desto mindre kunnat vara tänkbart, att cassan vore af Directionen tillgripen eller 

origtigt upförd, som deraf i oafbruten ordning månadtligen blifvit (bestridde) inbetalningarne till 

StatsWerket å dels år 1815 gjorde försträckning, samt Directeurerne, som varit ansedde för 

redlige män, hvilka haft ortens allmänna förtroende, i allo döljt deras nu updagade 

behandlingssätt, så att icke ens en skymt af misstanka derom ägt rum, hvarken enskildt eller i 

allmänhet, äfvensom Landshöfdingen, jemte anförande af de orsaker, som han efter föregången 

öfverläggning med Bankens Ombud ansett hinderlige emot verkställigheten af Kongl. Maj:ts 

under vissa vilkor honom lemnade Nådige föreskrift, att affordra Directeurerna de hypotheker 

och annan säkerhet, som de för deras enskildta delar kunde åstadkomma (enteligen) i 

underdånighet tillagt, att, ehuru på sätt i den generella calculen vore uptaget, Discontens verkliga 

förluster (…) summa af 641,413 Rdr 36 sk. Inte detta belopp likväl icke kunde anses helt och 
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hållet såsom en (Cost) i anseende till dem, hos hvilka Disconten häftade i skuld och 

betalningsförbindelse, emedan: 1 Räntan för Discontens utelöpande reverser, uptagna i Calculen 

till 40,500 Rdr endast vore förslagsvis beräknad och förmodades helt och hållet komma att 

ersättas genom räntan å Discontens egna utlåningar, och 2 Private Actieägarna innestående vinst 

för 2 år, 79,100 Rdr 1 sk. 6 rst. och Subscriptionssumman 100,000 Rdr icke kunde vara att för 

Actieägarne påräkna i Werkets nuvarande tillstånd hvarföre berörde summor 219,600 Rdr ( sk.) 6 

rst. komme att minska verkliga bristen, hvilken således för det närvarande kunde uptagas till 

421,815 Rdr (sk.) 3 rst. inberäknad obetald ränta för StatsWerkets försträckning, som blifvit 

liqviderad. 

 

Efter upläsandet af förenämnde underdåniga Berättelse, anmälte Tillförordnade Stats 

Secreteraren underdånigst, att, sedan han, på Kongl. Maj:ts denna dag på förmiddagen, honom 

gifne serskilda Nådiga befallning, infunnit sig hos Riksens Ständers Revisorer, och dem 

tillkännagifvit, att Kongl. Maj:t som efter redan erhållne säkra underrättelser om den förlägenhet, 

hvaruti Malmö Discont Werk, såsom en följd af obehörige åtgärder vid dess förvaltning, sig 

befinner, vore i Nåder betänkt, att vidtaga de utvägar till samma Discont Werks uprätthållande, 

som omständigheterne kunde medgifva, i Nåder funnit en slik anstalt fordra en skyndsam 

förändring af berörde Discont Werks utaf Private Actieägarne utsedde Direction, och att Kongl. 

Maj:t önskade, att genom Bancofullmäktige i detta afseende så fort ske kunde, inhemta 

Revisorernas yttrande en underdånig Skrifvelse i detta ämne från bemälde fullmäktige nu 

ankommit, innehållande att, efter de oordningar och nämnde Discont Werks styrelse, som vid 

den senast verkstälde Revisionen blifvit yppade, och i anledning af ett från Riksens Ständers 

Revisorer under denne dag Banco Fullmäktige meddelde Protocolls Utdrag rörande 

nödvändigheten att en förändring uti Discont Werkets administration ofördröjligen må vidtagas, 

Fullmäktige ansett sig böra till Kgl Mts nödiga godtfinnande i underdånighet hemställa, om icke 

de Directeurer, som å de Private Delägarnes vägnar besörja Malmö Discont Werks förvaltning, 

genast måge derifrån entledigas, och i sådant fall 3ne andre personer i Nåder förordnas att jemte 

ett Bankens Ombud besörja Discont Werkets angelägenheter enligt de grunder som Kongl. 

Maj:ts för detsamma utfärdade Nådiga Reglemente och föreskrifter innefatta. Hvarjemte 

Tillförordnade Sats Secreteraren i underdånighet uplyste, att, sedan han, till följe af hvad Kongl. 

Maj:t vid ofvananförde tillfälle honom i Nåder anbefallt, hos Banco Fullmäktiges Ordförande, 

Kammarherren Grefve Gyllenborg sig förfrågat, huruvida uti Riksens Ständers Bank tillgång 

kunde blifva till ett serskildt rum för Malmö Discont Werks här i Staden varande Depositions 

och Inlösnings Contoir, i händelse Kungl. Maj:t skulle i Nåder anse någon förändring dermed 

264 

 

hållet såsom en (Cost) i anseende till dem, hos hvilka Disconten häftade i skuld och 

betalningsförbindelse, emedan: 1 Räntan för Discontens utelöpande reverser, uptagna i Calculen 

till 40,500 Rdr endast vore förslagsvis beräknad och förmodades helt och hållet komma att 

ersättas genom räntan å Discontens egna utlåningar, och 2 Private Actieägarna innestående vinst 

för 2 år, 79,100 Rdr 1 sk. 6 rst. och Subscriptionssumman 100,000 Rdr icke kunde vara att för 

Actieägarne påräkna i Werkets nuvarande tillstånd hvarföre berörde summor 219,600 Rdr ( sk.) 6 

rst. komme att minska verkliga bristen, hvilken således för det närvarande kunde uptagas till 

421,815 Rdr (sk.) 3 rst. inberäknad obetald ränta för StatsWerkets försträckning, som blifvit 

liqviderad. 

 

Efter upläsandet af förenämnde underdåniga Berättelse, anmälte Tillförordnade Stats 

Secreteraren underdånigst, att, sedan han, på Kongl. Maj:ts denna dag på förmiddagen, honom 

gifne serskilda Nådiga befallning, infunnit sig hos Riksens Ständers Revisorer, och dem 

tillkännagifvit, att Kongl. Maj:t som efter redan erhållne säkra underrättelser om den förlägenhet, 

hvaruti Malmö Discont Werk, såsom en följd af obehörige åtgärder vid dess förvaltning, sig 

befinner, vore i Nåder betänkt, att vidtaga de utvägar till samma Discont Werks uprätthållande, 

som omständigheterne kunde medgifva, i Nåder funnit en slik anstalt fordra en skyndsam 

förändring af berörde Discont Werks utaf Private Actieägarne utsedde Direction, och att Kongl. 

Maj:t önskade, att genom Bancofullmäktige i detta afseende så fort ske kunde, inhemta 

Revisorernas yttrande en underdånig Skrifvelse i detta ämne från bemälde fullmäktige nu 

ankommit, innehållande att, efter de oordningar och nämnde Discont Werks styrelse, som vid 

den senast verkstälde Revisionen blifvit yppade, och i anledning af ett från Riksens Ständers 

Revisorer under denne dag Banco Fullmäktige meddelde Protocolls Utdrag rörande 

nödvändigheten att en förändring uti Discont Werkets administration ofördröjligen må vidtagas, 

Fullmäktige ansett sig böra till Kgl Mts nödiga godtfinnande i underdånighet hemställa, om icke 

de Directeurer, som å de Private Delägarnes vägnar besörja Malmö Discont Werks förvaltning, 

genast måge derifrån entledigas, och i sådant fall 3ne andre personer i Nåder förordnas att jemte 

ett Bankens Ombud besörja Discont Werkets angelägenheter enligt de grunder som Kongl. 

Maj:ts för detsamma utfärdade Nådiga Reglemente och föreskrifter innefatta. Hvarjemte 

Tillförordnade Sats Secreteraren i underdånighet uplyste, att, sedan han, till följe af hvad Kongl. 

Maj:t vid ofvananförde tillfälle honom i Nåder anbefallt, hos Banco Fullmäktiges Ordförande, 

Kammarherren Grefve Gyllenborg sig förfrågat, huruvida uti Riksens Ständers Bank tillgång 

kunde blifva till ett serskildt rum för Malmö Discont Werks här i Staden varande Depositions 

och Inlösnings Contoir, i händelse Kungl. Maj:t skulle i Nåder anse någon förändring dermed 



265 

 

böra äga rum, Advocat Fiscalen i Banken, som aflemnat Fullmägtiges ofwannämnde underdåniga 

Skrifvelse, dervid munteligen gifvit tillkänna, att, i fall Kungl. Maj:t i Nåder funne nödigt, att 

ifrågavarande Contoir öfverlemnades till Serskildte Tillförordnade Tjenstemän och af sådan 

anledning till Riksens Ständers Bank förflyttades, Fullmägtige ville föranstalta, att derstädes ett 

tjenligt rum blefve för detta ändamål uplåtit.” 

 

Statsrådets yttrande och beslut: 

”Kongl Maij:t, som tillika med Hans Kongl. Höghet KronPrinsen i Nåder täcktes taga 

förevarande fråga rörande Malmö Discont Werks ställning i noggrant öfvervägande, fann 

densamma innefatta ett ämne af den yttersta vigt, ej allenast i afseende på berörde Werks 

enskildta öde för framtiden, utan äfven i anseende till dess omedelbara inflytande på de öfrige 

private [ordet ”private” inskjutet i protokollet Förf:s anm.] DiscontWerkens bestånd eller fall och 

i sammanhang dermed på Allmänna och enskildta crediten samt Rikets penningerörelse i det hela. 

Enligt inkomne calculer och upgifter kunde desse Discont Inrättningars utelöpande Reverser och 

Assignationer för det närvarande beräknas till följande ungefärliga belopp, nemligen: Malmö 

Discont Werks till en Summa af 1,650,000/ Götha Canals dito till 2,173,450/ Götheborgs dito 

till/ 900,000:  

 

Om Malmö Discont Werk nödgades uphöra med fullgörandet af dess förbindelser, hvilket, så 

framt serskilde utvägar till dess undsättande ej kunde skyndsamt beredas, ofelbart inträffade, 

äfven i den händelse Discont Contoiret begagnade sig af det i Reverserne bestämde villkor af en 

månads upsägning, skulle derigenom naturligtvis ett för de öfrige Disconternes credit menligt 

misstroende väckas, och äfven desses obestånd blifva deraf en oundviklig följd  samt vid detta 

förhållande massan af Disconternes circulerande penninge Representanter till det betydliga 

belopp af nära Fem Millioner hastigt förvandlas från courant mynt till non valeur och i sådant fall 

en vådlig oreda upkomma inom de flere Landsorter, der desse Reverser och Assignationer till 

betydlig del fylla behofvet af rörelsemedel, en mängd af Kongl. Maj:ts trogne undersåtar blifva 

kännbart lidande genom det vanvärde hvaruti berörde Creditmynt, hvilket de på god tro 

emottagit, då oundvikligen fölle, och man öfveralt finna Gäldenärer kräfde för skulder, dem de ej 

kunde betala, då de å sin sida saknade utvägar att utbekomma de fordringar, som de ägt skäl att 

påräkna. 

 

Med desse betänkliga följder af nämnde CreditWerks fall förenade sig äfven grundade 

anledningar till den farhåga att om de af Disconterne utgifne lån komme, att, i den mån de till 
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betalning förfölle, till fulla beloppet indrifvas hos Gäldenärerne, af hvilka de fleste torde vara 

jordägare, sådant skulle föranleda till en mängd egendomars utmätning och försäljning samt 

Låntagarnas deraf förorsakade undergång. 

 

Den enda utväg som med hopp om möjlig framgång kunde för det närvarande och med den 

skyndsamhet som omständigheterna oundgängeligen fordrade, vidtagas till afvärjande af den 

rubbning, hvarmed Allmänna och enskildta crediten således hotades, vore att, sedan Malmö 

Discont inrättnings verkeliga ställning nu mera blifvit genom den senast verkstälde 

undersökningen närmare utredd, så att den gifne bristen kunde med någorlunda säkerhet 

beräknas, genom understöd af allmänna medel genast sätta samma Discont Werk i tillstånd, att i 

oafbruten gång upfylla dess förbindelser, och i sammanhang dermed för öfrigt vidtaga serskildte 

controllerande anstalter i afseende på styrelsen i berörde Werk, samt, genom utfärdandet af en 

Allmän Nådig Kungörelse härom, söka att undanrödja ytterligare anledningar till misstroende för 

detta Werks betalningsförmåga och på samma gång befästa den credit, som de öfrige Private 

Disconterne hittills bibehållit. 

 

Å ena sidan kunde väl med skäl anmärkas att detta Discont Werk vore genom Actier sammansatt 

af enskildte Personer, hvilka följaktligen ägde, att i laglig ordning för ingångna förbindelser 

ansvara, hvaremot  å den andra härvid förekomme dels att dessa actier ej blifvit stälde på viss 

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 oskyldiga 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.”  

 

Kongl. Maj:ts Nådiga upmärksamhet undföll ej eller, att (Stöd)medlen, om de ock lemnade 

tillräcklig tillgång till det ytterligare biträde, som i Discontens närvarande förlägenhet erfordrades, 

skulle derigenom dragas från de föremål, hvartill de af Riksens Ständer blifvit anviste. Men då 

deremot anledning sig företedde till den förmodan, att genom ett offentligt förklarande af Kongl. 

Maj:ts föresats, att vidtaga sådane anstalter, hvarigenom Allmänna crediten och ett behörigt 

uppfyllande af DiscontWerkets förbindelser kunde i ostördt lopp bibehållas, förtroendet för 
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detsamma möjligen skulle utan betydliga uppoffringar återvinnas, och Kongl. Maj:t i öfrigt om så 

oundvikligen fordrades, ansåg sig vid ett så utomordentligt tillfälle som detta kunna tillåta det 

creditiv af 500,000 Rdr, som för sådane behof blifvit till till Kongl. Maj:ts disposition af Riksens 

Ständer anviste, samt Kongl. Maj:t, upmanad af Dess Konungsliga pligt att befästa allmän 

säkerhet och Dess trogne Undersåtars dermed förbundna välfärd, i Nåder fann sig, å Dess sida ej 

böra lemna något medel oförsökt till det åsyftade ändamålets befrämjande; Så behagade Kongl. 

Maj:t i anseende till dess skäl och uppå StatsRådets enhälliga underdåniga tillstyrkande i Nåder 

besluta, att i förberörde afsigt lemna Malmö DiscontWerk det understöd som StatsWerkets 

tillgångar kunde medgifva, och att i sådant afseende till en början 200,000 Rdr skulle genom 

Comiterade för Allmänna medels förvaltning690 på meranämnde DiscontWerks räkning i Banken 

af under händer hafvande medel skyndsammast insättas och om hvilken Summas ersättande 

Kongl. Maj:t ville framdeles i Nåder förordna; hvarjemte Kongl. Maj:t uppå gifven anledning af 

Riksens Ständers Revisorer och BancoFullmägtige i Nåder fann godt, att Trenne Directeurer 

skulle af Kongl. Maj:t utses, hvilka, tillika med den af nämnde Fullmägtige redan tillförordnade 

Directeuren ägde att efter föregången inventering, DiscontWerket i Malmö emottaga och 

detsamma efter Reglemente och instruction i behörig ordning förvalta, intill dess Bolaget rätt för 

sig gjort, att, jemte det DiscontBolaget sammankallades till extra Bolagsstämma; vederbörande 

skulle anbefallas att taga sådane laglikmätiga mått och steg, som försäkrade ej mindre 

DiscontBolagets derunder beroende rätt, än det Allmännas säkerhet och rättvisans kraf af ansvar 

för lagstridige förhållande, i hvilket afseende ofvananförde af Landshöfdingen i Malmö afgifne 

underdåniga berättelse med tillhörande handlingar skulle till JustitieCantzlers Embetet 

öfverlemnas till den åtgärd som lag och sakens beskaffenhet fordrade, samt att för öfrigt det här i 

Staden varande Malmö Discont Werks Depositions och Inlösnings Contoir nu genast borde 

inventeras och öfverlemnas till serskildte tillförordnade Tjenstemän, hvilka uti dertill uplåtet rum 

i Riksens Ständers Bank komme att såsom hittills Contoirets göromål och åliggande hädanefter 

bestrida, och borde detta Contoir nästkommande Onsdag den 1. October kl. 10 förmiddagen i 

sådant ändamål öpnas. 

 

Sedan Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse i detta ämne, hvilken på Nådig befallning genast 

författad blifvit, sådan som den finnes detta Protocoll bilagd, till justering i underdånighet upläst 

                                                 

690 Kommitterade för allmänna medels förvaltning (1813 – 1829) var en genom kungligt brev tillkommen enhet. Den 

tillkom för att handlägga vissa ärenden under presidentens i Statskontoret, Carl Eric Lagerheim, sjukdom. Även efter 

hans död snart efter inrättandet fortsatte de att förvalta allmänna medel. (Riksarkivets beståndsöversikt, Del 1, band 

1, ( 1996) s. 111 – 112). 
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inventeras och öfverlemnas till serskildte tillförordnade Tjenstemän, hvilka uti dertill uplåtet rum 

i Riksens Ständers Bank komme att såsom hittills Contoirets göromål och åliggande hädanefter 

bestrida, och borde detta Contoir nästkommande Onsdag den 1. October kl. 10 förmiddagen i 

sådant ändamål öpnas. 

 

Sedan Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse i detta ämne, hvilken på Nådig befallning genast 

författad blifvit, sådan som den finnes detta Protocoll bilagd, till justering i underdånighet upläst 

                                                 

690 Kommitterade för allmänna medels förvaltning (1813 – 1829) var en genom kungligt brev tillkommen enhet. Den 

tillkom för att handlägga vissa ärenden under presidentens i Statskontoret, Carl Eric Lagerheim, sjukdom. Även efter 

hans död snart efter inrättandet fortsatte de att förvalta allmänna medel. (Riksarkivets beståndsöversikt, Del 1, band 

1, ( 1996) s. 111 – 112). 
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och i Nåder gillad, för att uti den nästa måndag utkommande PostTidning införas och sedermera 

serskildt af Trycket utgifvas, behagade Kongl. Maj:t i Nåder förordna, det Landshöfdingen i 

Malmö skulle genom Courir deraf undfå del samt tillika i Nåder förständigas att gemensamt med 

den af Fullmägtige i Riksens Ständers Bank utsedde och på stället redan varande Directeuren 

anmoda någon för redlighet, skicklighet och pålitlighet känd man, att, efter verkställd behörig 

inventering, uti DiscontWerkets förvaltning med Landshöfdingen och nämnde Directeur deltaga, 

intill dess de blifvande Directeurerne hinna att denna befattning tillträda, ägande derefter 

DiscontWerkets samtelige Ombudsmän, att kalla Delägarne till extra Bolagsstämma och till deras 

sammankomst utsätta, samt i Post- och Inrikes Tidningarne kungöra viss dag, på sätt genom 

Kongl. Reglementet af den 15 Februarii 1803 år i afseende på dylika sammanträden föreskrifvit; 

och som Kongl. Maj:t i Nåder fann lämpligast att (…) öfver Malmö Discont Werks härvarande 

depositions och inlösnings Contoir anförtros åt någon af Bankens Tjenstemän, som ägde att sig 

till biträde utse och antaga en Kamererare, så ville Kongl. Maj:t hafva förklarat Fullmäktige i 

Riksens Ständers Bank Sin Nådiga önskan, det de måtte till samma befattning i underdånighet 

föreslå någon tjenlig och pålitlig Person och hvarom Kongl. Maj:t så fort ske kunde, förväntade 

Fullmägtiges underdåniga Utlåtande, på det att, sedan Contoirets Föreståndare blifvit med Kongl. 

Maj:ts Nådiga förordnande försed, inventeringen af Contoirets handlingar, hvarvid Kongl. Maj:t i 

Nåder utnämnde StatsCommissarien Frödelius att vara tillstädes, må kunna med den 

skyndsamhet förrättas, att berörde depositions och inlösnings Contoir blefve på utsatt tid öpnadt 

i det rum i Riksens Ständers Bank, som Malmö Discont Werk komme att för detta behof af 

Fullmägtige tillhandahållas. In fidem Protocolle/ (JA) Munthe/ Expedieras Carl [XIII Förf:s 

anm.]/ 

Protokollet undertecknat av: 

Munthe vid protokollet 

Carl 

Fred. Gyllenborg, Justitiestatsminister 

Lars von Engeström, Statsministern för utrikes ärendena 

M. Rosenblad Statsråd 

C. Lagerbring Statsråd 

G. af Wetterstedt Hofcantzlern 

R. Cederström Statsråd 

A. F. Skjöldebrand Statsråd 

 

Dessutom närvarade Tillförordnade statssecreteraren Commercerådet Klintberg 
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