
Ännu några ord om lösning af 
amorteringsproblem. 

I andra, tredje och fjärde häftena af Pedagogisk Tidskrift 
för innevarande år (sid, 79, 124 och 175) förekomma uppsatser 



angående ett v id sistlidne hösttermins skrifning för mogenhets
examen gifvet matematiskt problem. Det märkvärdiga härvid är, 
att alla tre författarna meddela oriktiga lösningar, och detta, fastän 
uppgiften är så enkel, att den, om man gifver sig t id , mycket väl 
kan lösas utan djupare insikter i räknekonst än dem, som med
delas i hvarje folkskola, och så vanlig, att liknande frågor dag
ligen förekomma i den allmänna affärsrörelsen. Icke häller kunna 
de tre författarnas misstag förklaras genom någon otydlighet i 
problemets formulering, ty denna lämnar i fråga om tydlighet 
ingenting öfrigt att önska. Den värkliga förklaringen ligger i 
dessa föriattares obekantskap med vanlig affärspraxis och lagens 
föreskrifter i hithörande frågor. Redan sättet att, då räntefoten 
för år är uppgifven, beräkna ett hälft års ränta är för den förste 
insändaren (E. Solander) något så främmande, att han förklarar, 
att detta "uppenbarligeu öfverstiger all mänsklig räknekonst", och 
han tror, att en sådan beräkning kan ske på mera än ett sätt. 
Den andre insändaren (Adn) synes föreställa sig, att en skuld, å 
hvilken inbetalningar blott göras två gånger om året, likväl dag 
efter dag minskas, och hvarken han eller den tredje insändaren 
(G. Eneström) finna något hinder möta för kapitalafbetalning utan 
samtidigt erläggande af upplupen ränta. Den sistnämde betraktar 
det för öfrigt såsom något alldeles själfklart, att räntan en gång 
om året skall läggas t i l l kapitalet, och han talar om ränta på 
ränta, sammansatt ränta o. s. v. såsom den allra naturligaste sak 
i världen. Det torde alltså vara behöfligt att citera åtminstone 
ett par paragrafer ur Sveriges rikes lag. I Handelsbalken 9 kap. 
5 § läses: " E j må något på hufvudstolen afräknas, förr än rän
tan gulden är", och i 6 § : s H v a r som • — tager ränta 
på ränta, hafve förbrutit hela räntan och böte tiondedelen af huf
vudstolen åt de fattiga". A t t formlerna för sammansatt ränta 
oupphörligt komma t i l l användning vid den algebraiska behand
lingen af amorteringsproblem, beror ingalunda på något räntans 
läggande till kapitalet, utan därpå att räntan måste betalas vid 
hvarje amortering; någon föreskrift därom, att detta skall ske 
årligen finnes ingalunda, utan räntelikviderna ske l ika ofta som 
kapitalinbetalningarna. Dröjer en låntagare i flera år med räntans 
erläggande, får räntan ingalunda vare sig efter ett eller flera års 
förlopp läggas t i l l kapitalet, därest icke detta sker i följd af ömse
sidig öfverenskommelse genom utfärdande af ny skuldförbindelse, i 
enlighet med Handelsbalkens 9 kap. 7 §, som lyder: " N u varder 
skuldebref med bägges samtycke förnyadt, och räntan lagd t i l l 
hufvudstolen; det skall ej för ocker räknas". 

V i öfvergå nu t i l l det af de tre insändarna behandlade pro
blemet, hvilket är följande; 



En person har till ett byggnadsföretag lånat 15,000 kro
nor mot 5 procents löpande årlig ränta. Han inbetalar vid 
hvarje halfårs slut 450 kronor. Huru snart är skulden 
amorterad? 

Låtom oss tänka efter, huru långifvaren och låntagaren själfva 
skulle räkna. 

När det första halfåret förflutit, multiplicera de det ursprung
liga kapitalet 15,000 kr . med ~ • ^ (d. v. s. dividera med 40) 
och finna på detta sätt, att den upplupna räntan utgör 375 kr . 
Detta belopp måste först och främst gäldas af låntagarens med
förda 450 kr . , hvadan endast 75 kr . komma att utgöra kapital-
afbetalning. Långifvaren antecknar alltså på reversen, att ränta 
blifvit erlagd, samt att 75 kr . afbetalats. Skulden utgör härefter 
14,925 kr . , hvilket är det belopp, hvarå ränta beräknas under 
det andra halfåret. V i d dettas slut fördelas de då erlagda 450 
k r . så, att 373,13 kr . åtgå t i l l gäldande af den upplupna räntan, 

. och 76,87 kr . blifva afbetalning, hvarefter den återstående skulden 
uppgår t i l l 14,848,13 kr . På detta sätt fortsätta de båda kontra
henterna att räkna halfår efter halfår, och som de hafva god t i d 
(36 \ år) på sig, bl ir räkningen alls icke ansträngande. A t t göra 
hela räkningen på en gåug efter denna metod bl ir visserligen en 
smula enformigt, men går mycket väl för sig och synes kunna 
medhinnas på mindre än en timme. V i anföra början och slutet 
af denna räkning, anordnad på enklaste sätt: 

Skuld från början 15,000: — 
E t t hälft års ränta 375: — 

Summa 15,375: — 
Inbetalning . . . . . . . . 450: — 
Skuld vid slutet af l : a halfåret . 14,925: — 
E t t hälft års ränta. . . . . . 373: 13 

Summa 15,298: 13 
Inbetalning . 450: — 
Skuld vid slutet af 2:a halfåret . 14,848: 13 
E t t hälft års ränta . . . . 371 : 20 

Summa 15,219: 33 
Inbetalning 450: — 
Skuld vid slutet af 3:e halfåret . 14,769: 33 

Skuld vid slutet af 70:e halfåret . 1,103: 68 
E t t hälft års ränta. . . . . . 27: 59 

Summa 1,131: 27 



Inbetalning 450: — 
Skuld vid slutet af 71:a halfåret . 681 : 27 
E t t hälft års ränta . . . . . 17: 03 

Summa 698: 30 
Inbetalning 450: — 
Skuld vid slutet af 72:a halfåret . 248: 30 
E t t hälft års ränta . . . . . 6: 21 

Summa 254: 51 

Resultatet blifver, att t i l l skuldens amorterande åtgå 3 6 1 år, 
ehuru den sista inbetalningen icke blifver af samma storlek som 
de 72 föregående, utan eudast 254,51 k r . 

Med användande af de genvägar, algebran erbjuder, kan 
samma räkning anordnas sålunda: 

Skuldens ursprungliga belopp: 
15000. 

Samman af kapitalskuld och upplupen ränta vid slutet af l : a 
halfåret: 

1,025. 15000. 
Kapitalskuld vid början af 2:a halfåret: 

1,025. 15000 — 45Ö. 
Summan af kapitalskuld och upplupen ränta vid slutet af 2:a 

halfåret: 
1,025 (1,025. 15,000 — 450) 

eller 
(1 ,025) 2 . 15000 — 1,025. 450. 

Kapitalskuld vid början af 3:e halfåret: 

(1 ,025) 2 . 15000 — 1,025. 450 — 450. 

På detta sätt finnes skuldens storlek efter förloppet af hvi l -
ket antal halfår som hälst. Efter n halfår utgör den, före inbetal
ningen af de 450 kronorna 
(1 ,025)". 15000 — ( l , 0 2 5 ) n - \ 450 — . . . . — 1,025.450, 

• och efter denna inbetalning 

(1 ,025)". 15000 — ( 1 , 0 2 5 ) 4 5 0 — . . . — 1,025. 450 — 450. 

Sättes det sista uttrycket = O, erhålles efter de vanliga 
algebraiska transformationerna 

( 1 , 0 2 5 ) ° = 6 
och 

n == 72,563. 



Emellertid egde den använda likheten giltighet endast under 
förutsättning af ett heltalsvärde på n, och det går därföre icke 
an att utan vidare förklara den sökta tiden vara 72,563 halfår 
eller 36 år 3 månader 11 dagar. Resultatet visar blott, att 
skulden efter 72 halfår ännu icke är amorterad, men att lånta
garen åter skulle betala för mycket, om han äfven vid slutet af 
det 73:e halfåret erlade samma belopp som de föregående halfåren. 
Man måste därför beräkna storleken af den sista inbetalningen, 
hvilket sker genom att i uttrycket för den storlek, skulden, innan 
inbetalning skett, hade vid slutet af n:te halfåret, sätta n , = 73. 
Det sökta beloppet befinnes då vara 

73 

18450 — (1,025) . 3000 
eller 

254,51. 
Härmed är det resultat funnet, hvilket v i redan förut angifvit. 
V i hafva nu visat, huru problemet måste lösas, och meddelat 

skälen, hvarföre denna lösning är den enda möjliga. Det är tyd 
l igt att den ingalunda, såsom herr Solander tror, endast är grun
dad på ett godtyckligt antagande. Samma tillvägagående måste 
för öfrigt användas vid alla problem angående amorteringslån, 
hvilka än mellantiderna mellan de särskilda inbetalningarna äro. 
"Amorteringsproblem med halfårsinbetalningar" bilda alltså icke 
någon särskild klass, såsom herr Eneström redan genom öfver-
skriften på sin uppsats visar sig tro. 

Det torde efter det ofvan sagda vara obehöfligt att ingå på 
en detaljerad kr i t ik af herrar Solanders, Adns och Eneströms 
uppsatser. Endast i fråga om den metod, som af herr Solander 
med hälft gillande, hälft ogillande omtalas såsom använd af en 
af hans lärjungar, må ett par erinringar göras, icke som om me
toden i sig själf skulle förtjäna eller tåla vid att närmare skär
skådas, utan emedan den rönt den alldeles oförtjänta äran att af 
herrar Adn och Eneström omfattas såsom den enda riktiga. 

Metoden förutsätter, att ingen ränta alls erlägges, när den 
första halfårsinbetalningen göres, samt att, när den andra halfårs-
inbetalningen i följd häraf icke förslår t i l l betalande af al l under 
året upplupen ränta, återstående ogulden ränteskuld lägges t i l l 
kapitalet. Huru onaturligt detta förfaringssätt är, torde ligga i 
öppen dag. I alla händelser står det i afgjord strid med allmänt 
bruk och gällande lag. 

Den af herr Solander för egen del framstälda metoden, hvars 
omöjlighet ännu lättare måste falla en.hvar i ögonen, skiljer sig 
i principen helt och hållet från den nyss nämda. Denna princi-
piela skiljaktighet hindrar icke herr Adn att ställa metoderna vid 



sidan af hvarandra ocli förklara dem vara " i praktiskt afseende 
lika goda", blott och bart därföre, att det föreliggande exemplet 
kan enligt båda uträknas ungefär l ika fort och med ungefär samma 
resultat, l ivarvid t i l l på köpet resultaten förutsättas uttryckta i 
år och dagar. Med mera fog skulle man kunna säga, att meto
derna i praktiskt afseende äro lika dåliga, åtminstone för långif-
varen, t y han skulle, om någondera af dem kunde användas, gå 
förlustig de båda sista halfårsinbetalningarna. 

V i hafva al l anledning att instämma med herr Eneström, då 
han framhåller vikten af att noggrant klargöra betydelsen af de 
termer, som användas, och uttryckligen framhålla de förutsätt
ningar, under hvilka de olika formlerna gälla, och v i tro i likhet 
med honom, att det i fråga varande problemet ej kan erbjuda 
några svårigheter för en lärjunge, som erhållit lämplig handledning 
i lösning af amorteringsproblem. 

Erik Lundberg. 


