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ordföranden, Friherre G. Åkerhjelm förklarat sig hindrad att detta uppdrag

emotta~a, blef vid anstäldt val af ordförande dertill utsedd vice ordföranden,
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Härefter företogs det för aftonen utsatta öfverläggningsämnet:

·Komiterades förslag till ·allmän postsparbank.

Öfverläggningen inleddes af

Herr vice Häradshöfdingen Westlll~n : Herr ordförande l Mine herrar r
Såsom herrarne hafva sig bekant, har den komite, som för något öfver ett.

"år sedan af Kongl. Maj:t erhöll uppdrag. att afgifva yttrande och förslag i

fråga om inrättande af en under statens garanti och förvaltning stäld allmän

postsparbank, nyligen afslutat sitt arbete och aflemnat ett sådant förslag.

Denna förenings ledarn.öter hafva visserligen redan haft nöjet att, innan denna

komite förordnades, höra en intressant och sakrik framställning ar:gående

detta ämne af en person, som sedermera har varit en verksam ledamot i

komiten; n1en det har ändock ansetts lämpligt att göra denna i n1er än ett

hänseende för vår nationela hushållning vigtiga angelägenhet till föremål för

öfverläggning inom föreningen. Då det fallit på min lott att inleda denna

öfverläggning med några ord, så ber jag att redan från början få förklara,

att jag för min del är lifligt öfvertygad derom, att det för oss är af stor

vigt att söka här i landet tillgodogöra oss den erfarenhet, SOlll man i detta

hänseende har samlat i de andra rikare ~ulturlän~erna. Mig synes, att det

skulle illa anstå vårt kapitalfattiga land "med en befolkning utan synnerliga

anlag för sparsamhet, kanske snarare tvärtom med ganska ringa anlag i den

vägen, att af rent teoretiska betänkligheter, .huruvida en dylik inrättning kan

vara med statens ändan1ål förenlig, eller till äfventyrs af andra dylika far

hågor, förskjuta den erfarenhet som i andra länder i ~etta hänseende vunnits.

För min del' skulle jag vilja påstå, att, såvidt man icke, i likhet med en

bekant tysk skriftställare, vill inskränka statens uppgift till allenast e.n natt

väktaretjenst, . inrättandet. af en under statens garanti och förvaltning stäld

alhnän postsparbank ingalunda ur principiel- synpunkt kan anses oförenligt

med statens uppgift. Ty det lärer väl få anses vara ett vigtigt statsändamål

att, der så ske kan utan att ingripa i den ens~ilda företagsamheten, utan att

utöfva något tryckande förmynderskap och utan att ställa anspråk på några

stora uppoffringar från statens sida, söka att verka för de obemedlade' sam

hällslagrens ekonomiska och sociala lyftning. Det finnes. väl knappast något

medel, hvarigenom staten skulle kunna göra detta i högre grad än just genonl
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att vidtaga ändamålsenliga anstalter för fränljan~e och underlättande af sp'ar

samhet. Billigt kapital - det veta vi alla - ~r ett hufvudvilkor för en

lönande användning' af ett folks arbetskraft. Det är förutsättningen för att

arbetaren skall kunna förbättra sin ställning samt finna sin trefnad och

utkomst.

Så länge arbetaren har i sin hand en sparad penning, dukar han lätt

under för frestelsen att använda denna på mer eller mindre öfverflödiga eller

kanske t~ll och med skadliga· utgifter.' Men har han väl en gång insatt denna

sparpenning i en sparanstalt, betänker han sig vanligen mer än el1 gång,
. .

innan han' derifrån uttager densamma, för att använda· den till andra utgifter ..,
än sådana, som äro fdr honom oundgängligen nödvändiga. Derfår är en

lätt tillgänglig och otvifvelaktigt säker sparanstalt en kraftig hjelp för den

fattige att motstå frestelsen; den bidrager att fostra hans viljekraft, att stål

sätta hans karakter. Ur den synpunkten sedt, torde derför en postsparbank,
I

SOIU genom tusende sugrör, spridda öfver allt i landet, uppsuger de små

besparingarna, vara ett synnerligen kraftigt hjelpmedel för folkets uppfostran

till flit, sparsan1het, nykterhet och goda seder; den bidrager till' att skapa

den känsla af oberoende .och sjelfständighet, som egandet af äfven den

minsta sparade skilling ovilkorligen medför. För en person i den ställningen

måste medvetandet derom, att äfven han är en statens fordringsegare, med

föra en känsla af berättigad stolthet. Han blifver derigenom också intres

serad af att upprätthålla den bestående ordningen inom s(lffihället; han

blifver ett san1hällsbevarande, i stället för ett samhällsoITlstörtande element,
. .

utan .att man derför behöfver befara, at~ han skall sluta sig till de reaktio-

nära elementen i samhället.

Det har någon gång uttalats den farhåga, att våra inhemska obligationer

icke skulle kunna vara tillräckliga för placering af dessa besparingar; den

dag kan komma,' har man sagt, då staten icke längre behöfver skuldsätta

sig.. Ännu' åtminstone torde dock våra tillgångar på obligationer af det slag,

att de egna sig för placering af llledel, som i postsparbanken insättas, vara

så betydande, att man icke för närvarande behöfver hysa några farhågor för

att sådana skulle komma att saknas~ Ännu hafva våra svenska statspapper

och förnämligare obligationer visat alltför ringå: spår till den »hemlängtan» ,

som n1an eljest plägar anmärka såsom ett kännetecknande drag hos en stats
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i främmande länder cirkulerande räntebärande papper. Det sYl~es' .lnig v~rk

ligen, son10m redan detta kunde anses såsom ett synnerligen vigtigt stats

ändamål : att göra något för att återbörda en del af dessa våra papper frå~

främmande länder, sprida dem här hef!lma i landet och göra den svenska

allmänheten med dem förtrogen. Det' skulle sålunda uppstå en import af

obligationer; och det vore ju en införselvara, mot hvars införande i 'landet

i rätt stora partier äfven den ifrigaste protektionist, enligt min tro, icke skulle

hafva något att anmärka. Såvidt jag 'rätt har fattat den ekononiiska ställ

ningen och genom samtal med ganska många personer, som varit mer ~n

jag in~e i förhållandena, kunnat derom bilda mig ett omdöme, torde det

blifva nära nog en nödvändighet, att vi tänka på, att den dag 'skall komma,

då vi kunna få in något mer af dessa papper i landet, för att derigen.om

minska de annuiteter, som vi· nu betala till utlandet och hvilka äro sär

deles betungan~e - liqvider, hvilka skola utgå till fullo lika väl i dåliga

som ~ goda år.

Skulle det också komma att inträffa, att vi icke längre behöfde låna

och att våra redan varande lån vore då betalda, så torde det dock icke

ligga något otärikbart deri, att staten för ett ändamål, .sådant som det

ifrågavarande, åtoge sig en fond~örvaltning. Man kunde· ju då för dessa

fonder söka placering i utländska statspapper .eller låta dem användas' för

diskontering eller på annat sätt, hvarigenom de direkt kunde komma den

allmänna rörelsen till gagn. För tnin del tror jag dock icke, att den dag.en

kommer så snart; den torde, med den benägenhet att draga vexel på frarp

tiden, sorn är ett af den moderna kredithushållningens mest kännetecknande

drag, och som vi haft m~cket lätt för' att tillegna oss, vara temligen

aflägsen.

Såsom herrarne alla veta, hafva i de flesta länder, der postsparbanker

inrättats, jemväl införts s. k.. sparmärken, afsedda att främJa upptagandet af

:besparingar, som äro så små,. att de icke lämpa sig för dir'ekt insättning i

·postsparbanken. Man har talat om faran af sådana sparmärken, derför att

, de lätt skulle kunna förfålskas. För min del kan jag knappast tro, att far~n

, i detta hänseende skulle vara större vid sparmärken än vid andra dermed

jemförliga märken, såsom till exempel brefmärken, stämplar o. d. Väl är

det sant, att dessa senare endast tjena ,till att afbörda en skatt eller verk-
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ställa ..~n· liqvid till statskassan, under det att ?eremot sparmärkena skulle

. tjena. till' att grundlägga en fordran hos statsverket. Men 1ag tror det oaktadt

ieke, att skilnaden i detta hänseende blifver så synnerligen stor. Man kan

väl knappast tänka sig, att en förfalskare af sparlnärken skulle kunna direkt

använda dem i någon betydande skala för att derigenom skaffa sig ett till..

- godohafvande hos postsparbanken. Det vore en osäker utväg, en utväg s?m

a~tagligen skulle mycket snart medför~ hans upptäckande. Ville han bereda

sig någon fördel af sin, förfalskning, så finge· han väl antingen förfara på

samma sätt som den, hvilken förfalskar brefmärken eller andra stämplar,

nemiigen att sö~a sälja eller utprångla dem i allmänna rörelsen och derigenolll

hereda sig en. vinst. Hvad den delen af saken aI1går, vill det derför synas,

som om det ena och andra slaget af märken skulle vara temligen likstälda.

Men ur en annan synpunkt sedt, förefaller det, som om sparmärkena skulle

hafva ett företräde framför de andra, ett företräde, som äfven blifvit af

komiterade ,på något ställe antydt, nemligen det att sparmärkena, sedan de

a;nvändts för sitt ändan1ål, icke ånyo släppas ut att vandra i allmänhetens

händer utan stanna i den förvaltande myndighetens vård. De kunna följakt

ligen fullständigare makuleras än bref.. och stämpelmärken.

Om jag derför både i· fråga om önskvärdheten, att hos oss ett försök

göres med inrättandet af en postsparbank, o?h i fråga om hufvudgrunderna

för densammas anordnande kan. förklara mig"ense med komiterade, så vill

jag - dock icke underlåta att uttala vissa betänkligheter i en eller annan

detaljfråga. Det är mycket. möjligt, att dessa. betänkligheter kunna bero på

bristande insigt hos mig, och att jag. efter erhållna upplys}1ingar kan finna

mig föranlåten att låta dem falla; men jag har ansett det vara af ~tor vigt

att framhålla äfven dessa detaljfrågor, så att saken icke sedan låser fast sig

i tillämpningen och derigenom råkar ut för missödet att blifva mindre popu

lär på ena eller andra hållet eller att, sedan den kommit till Iif, röna ett

motstånd no~ starkt för att qväfva den späda plantan., Då jag nu öfvergår

till dessa detaljanmärkningar, så vill jag framställa dem så, som de komma

mig före och utan alla anspråk på någon systematisk framställning af desamma.

~nligt komiterades förslag skulle postsparbanken hafva till uppgift icke

blott att mottaga insättningar af medel för att 'göra dem fruktbringande, utan

äfven att för medel, insatta i postsparbanken,' bemedla inköp. af vissa slag
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utaf obligationer. Det ~r, såsom 'det 'torde frarrJgå af min föregående fram

ställning, en synnerligen god och vigtig sak, att postsparbanken tager hand

äfven om detta. Det är således icke den delen af förslaget, att postspar

banken skulle med dylik hjelp tillhandagå allmänheten, ,som- jag vill göra

till föremål för anmärkning, utan endast den omständigheten; att enligt, min

tanke komiterade härvid stannat på halfva vägen. Jag tror nemIigen, att

postsparbanl}en bör förmedla icke blott inköp utan äfven ~försä?jni1?g af'

dylika obligationer. I andra länder åtaga sig postsparbankerna både den ena

och den andra af dessa operationer. Detta är vigtigt derför~ att allmänheten

eljest icke vet, hvar den -i händelse af behof skall kunna åter afyttra dessa

obligationer, och sådant verkar återhållande på allmänhet.ens benägenhet att

inköpa 'dem. För personer boende i Stockholm och vid större affärsorter

kan det vara temligen lätt gjordt att få dylika obligationer sålda; .men det

är icke samma förhållan(Je på mera aflägsna bygder. Der vill ingen köpa

papper, som han icke kan få sälja utan att anlita n1äklare på frärnmande

orter eller genom att begagna annan dylik utväg, något som alltid måste

blifva förenadt med utgift och understundom kanske äfven med en viss risk.

Jag kan icke föreställa mig, att det' skulle möta svårighet för postspar

bankens styrelse att för dess kunder åtaga sig att bemedla äfven försäljning

af åtminstone smärre obligationsbelopp, och detta så mycket hellre, som post

sparbanken vore i det bästa tillfälle att använda dylika till salu utbjudna

obligationer för att tillhandahålla dem åt de köpare som anmäla sig. Oln dessa

inköp af obligationer komma till stånd, så' blifver det säkert en ganska stor

efterfrågan e~ter.sådana papper; och då vore det ofta nog en fördel att få sig

erbjudeJ? en. obligation, som dess innehafvare af en eller annan anledning

vill afyttra. Som sagdt, beloppen kunde ju begränsas till ett visst maxin1um

för hvarje försäljning, och postsparbanken dervid beräkna sig till godo ersätt

ning för sina kostnader.

Beträffånde sättet för de insatta medlens fruktbargörande hafva komi

terade hems tält, att dessa, n1edel skulle anvandas endast till inköp af vissa

bestän1da slag af värdepapper, i hvilket afseende komiterade föreslagit obliga

tioner, utfärdade af svenska staten, Sveriges allmänna hypoteksbank och

Sveriges· hypoteksföreningar. Jag tror, att kOlniterade hafva alldeles rätt i

detta sitt förslag, och jag ber blott att här få göra en liten förfrågan. Kunde
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det ic~e möjligen vara skäl att låta det stå -öppet för vederbörande att in~öpa

äfven några andra bestämda slag af värdepapper, och särskildt första klassens

utländska statspapper att användas såsom en reserv vid tipfälle~l ~å, SåS0l11

man kan tänka sig, de svenska obligationerna 'kunde vara utsatta för sta.rkt

prisfall? Det vore ju ,ett tillvägagående, som stode i full öfverensstämmelse

. 111ed hvad som redan sker i riksbanken, der fullmägtige hafva sig ålagdt att

alltid vara försedde med en reserv af dylika papper.

. Hvad angår förvaltningen' af postsparbankens angelägenh~ter, så har

komiten föreslagit, att dessa skola hanqhafvas af en särskild styrelse, bestå

ende af generalpostdirektören såsom ordförande och fyra ledan1öter, deraf

€n skulle utses bland fullmägtige i riksgäldskontoret och en bland fulhnäg

tige i riksbanken. Af de öfrige två ledamöterne, skulle den ene vara före-.
dragande byråchef, hvaremot om den andres funktioner ingenting särskildt

är bestämdt. Jag tror för mIn del, att komiten också härutinnan gjort rätt,

då den på detta sätt föreslagit en styrelse, sidoordnad så att säga med p~st

styrelsen för handhafvande af postsparba~kens angeläge~heter. Men jag

skulle dock vilja hemställa, om det är alldeles öfverensstämmande med den

'praxis, som hittills blifvit följd, att då i en styrelse skola ingå delegerade

från dessa båda riksdagskorporationer, fullmägtige i riksbanken oc~ i riks

gäldskontoret, desse delegerade utses af Kong!. Maj:t. Jag undrar om icke

det vore med vår konstitutionela praxis mera öfverensstämmande, att dessa

fullmägtige hvar för sig utse den bland sina ledamöter, som skulle åtaga

sig ett dylikt uppdrag. Det synes mig ock så mycket mindre skäl att i

detta fall' frångå denna praxis" som ju denna styrelse i viss mån skall för

valta rikets gäld.

En annan liten anmärkning, SOln jag härvid skulle vilja framställa, är

dep, att enligt komitens förslag såsom ordförande skulle fungera general

postdirektören, men att i hans frånvaro ordet skulle föras icke af någon

bland styrelsens egna ledamöter utan af den af generalpoststyrelsens byrå

chefer, som dertill förordnas. Detta torde kunna anses såsom en ,sm~sak

att .inlåta sig på för den, hvilken, såsom jag, icke är hemm~stadd i »post

verkets hemligheter», men nog kunde man tänka sig, saken så, att i general

postdirektörens frånvaro st,yrelsen finge inom' Isig utse o~dförande elI,er, ock

att äldste ledamoten då vore sjelfskrifven dertilL Detta synes mig lämpligare
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, än att en byråchef, hvilken till äfventyrs är frännnande för ärendena GCll

redan förut strängt upptagen af egna tjenstegörolnål, skulle förordnas att för

någon kortare tid föra ordet i postsparbanken's styrelse..

Äfven .skulle jag vilja anmärka, .att det ~ynes mig som om gränserna

mellan generalpoststyrelsens och postsparbanksstyrelsens verksamhet ~ i a~se~

ende å postsparbanken' icke vore fullt bestämdt uppdrag~a. Särskildt gäller,- '

detta hvad beträffar redovisningen, om hvilken det icke är uttryckligen be-,

stämdt, huruvida den skulle gå direkt till postsparbanksstyrelsen eller' till

generalpoststyrelsen.

Beträffande förvaltningen af de medel, som inflyta till postsparbanken,

skulle densamma enligt komitens förslag icke besörjas f!f postsparbankens

styrelse, utan den skulle uppdragas' åt fullmägtige i riksbanken. Jag förstår

mycket väl, att det är efter utländskt mönster, son1 komiterade, föreslagit

detta, me~ det vill dock synas mig, som om saken här vore något olika.

Såvidt jag känner förhållandena i andra länder, är placeringen af postspa~

bankernas medel der icke b~nden inom så trånga och bestämda gränser,

som komiterade uppdragit, utan det är i det fallet lemnadt temligen fria

händer åt den' myndighet, som har denna .förvaltning sig ombetrodd. Ser

man på förhållandet i England, så finner man att postsparbankens medel der

äro' placerade i en' ganska 'brokig samling af papper, såsom engelska consols,

garanterade turkiska statspapper, skattkammarob~igationer,Suez-kanalens obli

gationer och åtskilligt dylikt. I andra länder går man ännu längre. Der

äro gränserna så vidsträckta, att medle~ få användas' i diskontrörelsen vid

den bankinrättning, åt hvilken de äro anförtrodda. Under sådana förhållan

den och då det för en dylik placering naturligen fordras speciela insigter på

det finansiela området, finner jag det också fullt naturligt och berättigadt, att

denna förvaltning lemna~ åt en stor bankinrättning. Men deremot har jag

s~årt att förklara, hvarför fullmägtige i riksbanken skulle besväras med en
,;

sådan mäklaresyssla som de efter min tanke fingo, om de skulle befatta sig

,med att inköpa' eller sälja dessa bestämda slag af värdepapper efter post

sparbanksstyrelsens anmodan. Jag kan så lnyc,ket mindre förstå skälet här

till, som enligt komiterad'es f6rslag ju i denna styrelse skulle insättas en full

mägtig från riksb:ånken och en fullmägtig från riksgäldskontoret, och man

således icke behöfver befara, att inom denna 'styrelse korri'n:e att saknas den
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erforderliga insigten och sakkännedolnen för ha~dhafvandet af denna·temligen

enkl~ affär. Att sjelfva. förvarandet af värdehandlingarna bör kunna betros

de' af regeringens och representationens högt betrodde män, som skulle få

plats i styrelsen, likaväl som fullmägtige i riksbanken, torde icke vara tvifvel

underkastadt. $kulle postsparbanksstyrelsen· till en början föredraga att anlita

den för alla tillgängliga utvägen att genom fullmägtige i riksbanken få sina

tillgångar förval~ade, så föreställer jag n1ig, att sådant icke· skulle nlöta· hin

der; men att 'Jägga hela den vidtutseende förvaltningen på fullmägtige i

riksbanken, dertill ' har' jag icke kunnat i, komiterades motiver finna några

fullt giltiga skäl.

En annan sak, vid hvilken jag också fäst mig" såsom enligt min tanke

kanske något för knapphändigt behandlad af· komiten, är kostnadsfrågan.'

För min del tviflar jag visserligen icke ett ögonblick derpå, att om blott

den närmaste ledningen af denna anstalt kOlnmer i rätta händer, så att den 

ombetros en person, som är lifligt genomträngd af vigten utaf denna anstalts

uppgift, densamma också skall kOlnma att förr eller senare bära sig. Men

jag tror, att det kan komma att dröja länge nog, innan så sker.; och under

tiden skola kostnaderna förskjutas från annat håll. Det är. visserligen sant,

att det kan vara svårt att riu på förhand beräkna, huru dessa kostnader'

skola gestalta sig. Det beror på beloppet och antalet af insättningar samt

I åtskilliga andra faktorer, som man icke kan på förhand så noga känna. Det

vill dock synas lnig, som OIn någon slags beräkning bort ,kunna i det fallet

göras och att det är bättre, att man det gör, än att man utsätter sig för

obehagliga öfverraskningar, efteråt. Jag har ingalu!1da förbisett, att för när

varande postverkets ekonomiska ställning är så lysande, att dess öfverskotts

llledel kunna räcka ganska länge för att förskjuta den till en början upp

kommande bristen vid postsparbankens förvaltning. Men jag kan å ~ndra

sidan' icke glölnma, att den dag alldeles icke är långt aflägsen, då förhållan

dena voro alldeles rnotsatta, då postverket i stället för att hafva ett betydande

öfverskott i kassan laborerade med en ganska stor brist. En sådan tid kan

återkomma ännu en gång; och äfven om postverkets organisation och

styrelse i sådant afseend~' numera innebära en ganska stor garanti, så är

det dock icke omöjligt, att med vexlande konjllnkturer en sådan tid kan åter

komma, innan postsparbanken hunnit en sådan utveckling; att den kan bära
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sina egna utgifter. Jag har beräknat, att de insatta beloppen n1åste uppgå 'till

en bra nog hög summa, innan skilnaden mellan den ränta postsparbanken

lemnar och den ränta, hvartill de insatta medlen -kunde, af densamma göras

fruktbärande, blefve tillräcklig för utgjfternas betäckande. ' Säkerligen torde

den' behöfva beräknas till åtminstone omkring 15 millioner kronor. Man

skall tillse, att först och främst bankens styrelse får någon atlöning och der-

vid i första rummet den föredragande byråchefen, som säkerligen får ett

ganska tungt och ansvarsfullt uppdrag. Vid hans sida kommer antagligen

att fo~dras en ganska stor stab af tjenstemän; och om 'den också icke kan

blifva tillnärnlelsevis liknande den engelska postsparbankens med en personal

af 800--900 personer vid hufvudkontoret utan blott en ringa bråkdel deraf,

så uppstår i alla fall en större kostnad för densammas aflönande. Att dessa

göromål skulle för någon längre tid kunna bestridas genom extra biträden, är,

åtminstone hvad många af dem beträffar, icke antagligt. Det talas bland annat

oln en postsparbankens hufvudkassa. Der bör således alltid komma att finnas

åtminstone en kassör. Vidare kommer att fo~dras bland annat papper och

tryck för den stora lnassa af böcker, blanketter för dagliga uppgifter från hvar

enda för sparbanksrörelse öppnad postanstalt, sparmärken och sparkort In. m.,

hvarför kostnaderna' säkert komma att uppgå till ganska betydande belopp.

Ännu en faktor återstår att taga i beräkning och det är att poststatio

nernas föreståndare, som skulle' komma att spela en ganska vigtig 1'01 i denna

administration, derigenom få icke så litet ökadt arbete och framför allt ett

ökadt ansvar. Det måste komma att ofta gå ganska stora penningsummor

genom deras händer.' Man kunde derför t.änka sig, att poststyrel~en hädan

efter måste blifva mera nogräknad -- jag ber att detta ord icke må fattas

så, som Oln styrelsen icke vore det tillräckligt nu ~ vid ,valet af de

personer, som till dessa befattningar antagas, och på denl ställa s~örre for

dringar än som hittills varit nödigt.

Komiterade hafva föreslagit, att det skulle betalas 2 öre för hvarje in

sättning och dessutom 1 krona för hvarje inbetaldt tusel~de såsom godtgö

relse för besväret. Jag befarar, att denna ersättning ,blifver något liten. Ser

man t. ex. på förhållandet i England, så finner man, att, så vidt den uppgift

jag kunnat förskaffa mig är rigtig, der betalas 5 oB st~rl. för -1,000 operatio

ner med garanti af minst 4 .~ sterl. årligen. Detta blifver, såson1 herrarne
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finna,- betydligt mer. Härtill kommer, att det enligt min öfvertygelse är af
. -

en utomordentligt stor vigt, att postanstalternas personal blifver postspar-

banken" väl bevågen och ser den med blida ögon, och att hvar och en i sin

stad verkar för dess framgång. Detta kOmlTIe. väl knappast att ske, i händelse

denna tjenstemannapersonal får sig ålagdt ett ökadt arbete mot en ersättning,

som vore alltför ringa i förhållande dertill. Då kan man. befara, att, särskildt

poststationsföreståndarne, . hvilka äro antagne på kontrakt med' viss. tids upp

sägning, och i alln1änhet sköta postgörornålen såsom en bisyssla vid sidan af

sin hufvudsakliga verksamhet och derför knappast äro att betrakta såsom verk

lige posttjenstemän, skola vara mera intresserade för sparbankerna i de orter

. som de tillhöra och icke med alltför stor välvilja se de kunder, som komma

att besvära dem med postsparbankens· angelägenheter. Jag föreställer mig,

.att man begått ett misst~g, då man icke föreslagit, att de skulle här likasom

i England åtnjuta godtgörelse för hvarje operation, vare sig uttagning eller

insättning, utan inskränkt denna godtgörelse endast till insättningar. 'Jag

förstår mycket väl skälet hvarför komiterade gjort det; men jag tror, att·

deraf kan lätt blifva en följd, att de, som komma' för att taga ut penningar,

af poststationsföreståndarne skola ses lTIed mindre blida ögon, att de få vänta

längre, blifva eftersatta o. s. v. Sådant gör icke godt. Allmänheten vill blifva

väl bemött, vare sig den skall sätta in eller taga ut sina penningar från

anstalten. Finna poststationsföreståndarne ersättningen för de extra bestyr,

den trägnare uppvaktningen och det större ansvar som postsparbanken för

orsakar dem, alltför ringa, är det ock m~ra än sannolikt, att de icke skola

und~rlåta att uppsäga sina kontrakt i. syfte att betinga sig ett större årsarfvode

än det hvarmed de för de vanliga postgöromålen skulle låtit sig nöja. En

förhöjning i arfvodet till hvarje po?tstati0!lsföreståndare af endast 50 kronor·

representerar redan ett ganska betydligt belopp, hvarmed naturligen post

sparbankens konto rätteligen bör belastas.

Med det stora antal postanstalter, 'som för närvarande finnes och som

enligt uppgift i en tidning uppgår till 193 fullständiga kontor och 1,485 sta

tioner, är det ~aturligt, att postsparbanken icke kan till alla dessa anstalter

på en gång utsträcka sin verksan1het. Komiterade hafva också iantydt något
. I

sådant i sitt betänkande. Det skulle förnämligast blifva vid jernvägspost-

stationerna, som hinder i detta afseende komme att möta. Jag förstår nlYC~
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ket väl, a,tf detta kan blifva nödvändigt, men kan dock icke underlåta att

beklaga det, derför att det synes mig, som om· det företrädesvis borde vara

vid' dessa platser, som postsparbanken~ rörelse' kunde bära fru~t. Vid dessa

icke blott sammankommer en massa folk, utan der äro OCKså oftast de

talrikaste frestelserna för arbetare och för?iresande personer att"' f~rslösa

penningar, som lämpligen bort uppsugas af postsparbankel}. Men s0m sagdt

det kan ju icke hjelpas; och kommer saken blott en gång till stånd, så är

jag öfvertygad om att postsparbanksstyrelsen eller generalpoststyrelsen icke

skall underlåta att, i den mån sådant är möjligt, undanrödja dessa hinder.

Jag har blott en enda sak att ytterligare anmärka, den nenlligen att jag

väl sett af komiterades försl~g att angående postsparbankens verksam~et skulle

afgifvas dels månatliga redogörelser och dels årsrapporter; men beträffande·

granskningen af postsparbankens räkenskaper finne~ det, enligt hvad jag vill

minnas, icke föreslaget annat, än att derlned skall förfaras i likhet med.

revisionen af postverkets räkenskaper. Jag hade föreställt mig, att inrätt

ningen måhända skulle kunna vinna något på, att en särskild revision af

densamma anordnades t. ex. på det sätt, att landstingen och de städer hvilka.

icke lyda under landsting finge årligen turvis utse fyra revisorer för att, så att

säga, på insättarnes vägnar, tillika med en af Kong!. ~laj:t utsedd ordförande~

granska postsparbankens förvaltning.' Derigenom hade befolkningen i landets

f:}ärskilda delar tillfälle att efter hand genom sina förtroendemän få taga

kännedom om postsparbankens ställning, något som enligt min uppfattning

sannolikt i icke ringa mån skulle bidraga att göra anstalten populär och att

öka förtroendet till densamma.

Härefter yttrade sig:

. Herr Generalpostdirektören Roos: Det är icke min 111ening att till

benlötande upptaga alla de anmärkningar, som här blifvit framstälda, utan

blott de väsentligaste. Dervid ber jag då att till' en början få göra den

erinran, att det mesta, som här yttrats, afsett styrelsens organisation och det

.sätt hvarpå göromålen inom densamma skulle förrättas; men att komiterades

förslag i denna del ingalunda får anses såsom uttömmande, framgår tydligt

nog af komiterades uttalade åsigt, att det bör på den blifvande postspar

banksstyrelsen ankomma att i underdånighet föreslå sådana närmare, regle

mentariska bestämmelser,' som kunna befinnas erforderliga: Man kan icke'
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'nu på förhand, innan man vet, hvilket öde förslaget om fullrnägtiges i riks-
... . . -

banken och riksgäldskontore( deltagande i förvaltningen af postsparbanken kan

'komma att röna, uppgöra förslag till en fullständig instruktion för postspar

bankens förvaltning; en' instruktion, som i öfrigt måste komma att i väsentlig

'mån lämpas efter den, som gäller för generalpoststyrelsen. Det är nemligen

n~turligt, att om i orterna handläggningen af postsparbanksärendena skall

-uteslutande besörjas af postanstalternas tjens~emän, styrelsen' öfver, postspar

banken måste vara på det närmaste förenad med chefskapet för postverket.

Här har talats om' fruktbargörandet af de insatta medlen och att man

-kunde utsträcka deras placerande äfven till andra obligationer än de före

'slagna, till stöd för hvilken anmärkning man särskildt åberopat Englands

exempel. Då kOlniterade inskränkte sig till endast de här upptagna tre

klasserna nemligen statens, hypoteksbankens och hypoteksföreningarnas obli

,gationer, så· skedde detta derför, 3:tt man ansåg sig böra bereda dem, s0!ll

insatte penningar i anstalten, den största möjliga säkerhet derför att deras

"besparingar icke skulle gå förlorade. Det är niöjligt, att, om framdeles sådant

kommer att behöfvas, man kan medgifva en större utsträckning i afseende å

{le obligationer, SOlll få inköpas. Genom KongL brefvet den 31 augusti 1877 har

för fruktbargörande af en del under statskontorets förvaltning stälda fonder, '

·detta embetsverk bemyndigats inköpa en mängd andra värdepapper, deribland

jemväl utländska af prima sort. Om man här ansett sig böra stanna vid

uteslutande sådana papper, som.i reglen1ent'et omtalas, har sådant icke haft

sin grund i någonting annat än i önskan att ingifva allmänheten så stort

förtroende som lnöjligt för postsparbanken.

Hvad angår postverkets mellankomst för bestridande af de med spar

bankens förvaltning förenade utgift,er förekolnmer det mig omöjligt, att, innan

,man vet, i hvad omfång postsparbanken kommer att anlitas, i detta afseende

-uppgöra något kostnadsförslag. Hvad särskildt beträffar postverkets förmåga

,att till en början 'lemna nödiga' förstr~ckningar vågar jag, med den erfaren

'het jag i detta ämne eger, uttala den åsigt att utväg härtill icke skall komma

att saknas.

Hvad angår den anmärkta onlständigheten att för några år sedan post

verkets utgifter öfverstego ,dess inkomster, så- lär det icke vara obekant att

sådant berodde på den stora utveckling, SOlD postverket under loppet af några
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få' år erhölL Det är en allrnän erfarenhet, att sådana stora utvidgningar till

en början medföra förlust, men efter någon ~id gifva ökad inkomst. San1ma

förhållande har inträffat äfven här.

Hvad den omständigheten beträffar, att en del jernvägspoststatione:r

antagits möjligen icke komma att, åbninstone till en början, fungera, som
: ' ,.',

s,parbankskontor har sådant sin grund ensamt deri att dessa poststationer~

på få undantag när, förestås af jernvägstjeristemän, och atf möjligen styrelsen

för en eller annan jernväg kan anse det betänkligt att låta stationsförestån

dares tid' i så betydlig mån upptagas af göromål, som äro främmande för

jernvägstjensten.· Spår till en sådan uppfattning af förhållandena hafva icke

helt och hållet saknats. Och skulle enjernvägsförvaltning förbjuda sina tjenste

män att åtaga sig sparbanksgöromål, . kan hvarken genom gene~alpostst.yrel

sens eller postsparbanksstyrelsens lnellankomst ändring deri, med säkerhet

åstadkornInas. Det är endast å detta förhållande komiterade ansett sig böra

fästa uppmärksamheten.

Det har äfven anmärkts, att särskild provision borde få beräknas icke

blott på hvarje insättning utan äfven på hvarje uttag af medel. Jag vet väl

att flerstades utrikes tillgår på' det sättet. "Men jag ber att få erinra dero1l1

att huru mycket som skall betalas derpå beror huru stor den behållning

kan blifva, som uppkommer derigenoIp att utlåningsräntan öfverstiger inlå

ningsräntan.

Beviljande af en provision för insättningar har ock en helt annan bety

delse än medgifvande af en dylik förmån i afseende å uttagningar, då det är

af vigt att tjenstemännen blifva intresserade deriatt allmänheten gör insätt

ningar. I samma mån som insättningarna stiga, kan också banken genonl

deras utlånande mot högre ränta skaffa sig ökade inkomster till förvaltnings

kostnadens betäckande. Hvad beträffar den anmärkningen, att allmänheten

skulle blifva illa bemött af tjenstemännen, då den komme att uttaga medel,

om dervid någon -provision icke finge beräknas, tror jag icke att man har

berättigad anledning hysa en -dylik farhåga. Skulle nlan' nödgas betala tjen

stemän i vårt land en särskild afgift för att icke blifva illa bemött, då vore

det sannerligen illa bestäldt.

Det har vidare anlnärkts, att· i gerieralpostdirektörens frånvaro -ord

förandebefattningen inom styrelsen borde 'utöfvas af någon utat' dess ledamöter
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och icke, ..såsom komiterade föreslagit, af nå~o·n byråchef i poststyreisen.

Skälet till detta förslag är,att det är mycket osäkert om' desse styrelseleda

möter äro i tillfälle att åtaga sig ett sådant bestyr. Det s~ulle kräfva daglig

närvaro· i posthuset, då de· eljest icke behöf.de tillstädeskal11ma mer än en

eller annan gång i månaden. Om deremot en af postverkets byråchefer, som

särskildt satt sIg in i dessa förhållanden,· s~ulle egna en eller annan timma

af dagen åt dessa göromål, så torde sådant kunna ske utan någon olägenhet.

lYIan kan då i stället möjligen bereda honom någon lä'ttnad i de öfriga göromålen:

Beträffande anmärkningen att, enligt förslaget, Kongl. Maj:t skulle komma

att utse de fullmägtige, en i riksbanken och ·en i riksgäldskontoret, hvilka

borde fungera såsom ledamöter i den förstärkta sparbanksstyrelsen, ber jag

få erinra derom, att, då komiterade föreslogo ·detta, sådant skedde med afse

ende på den särskilda kännedom om dessa ärenden, som desse ledamöter

måste anses besitta. Men icke är det derför såsom fullmägtige de fungera.

Postsparbanken är en statsinstitution, son1 alldeles icke antagits' komma att

sortera under någotdera af de nyssnän1nda verken. Derför ansågo också

komiterade att revisionen af postsparbanken borde försiggå på samma sätt

som i andra verk, hvilket för öfrigt är så mycket nödvändigare, som post

sparbanken i det hänseendet icke kan särskiljas från postverket. Jag vill

icke tala om att postverket till en början får försträcka postsparbanken dess

erforderliga medel. Men om man· icke onödigtvis vill skicka penningar fram

och tillbaka på landsvägarne, så måste man i postsparbanksaffärerna inblanda

postverkets medel. Eljest måste det blifva två skilda förvaltningar, som icke

utan olägenhet ~unna hafva samn1a underlydande öfver hela landet.

Hvad inköp af obligationer beträffar, så är det möjligt att detta kunde

gå för sig utan att man derom behöfde anlit~ bankofullmägtige. Men nog

har det förefallit komiterade sorn om att personer, hvilka äro vane vid så

,dana ärender, skulle vara de lämpligaste att i den vägen föreslå~ Och on1

de icke undandraga sig detta uppdrag, så förefaller det mig, som om det

vore en väsentlig fördel för inrättningen att få i sådant afse'ende anlita banko

fullmägtige. Härtill kommer äfven den omständigheten, att medlen skulle på

säkert ställe förvar~s och att, om komiterades förslag antoges, man då säker

ligen bör kunna påräkna att få för sådant ändamål anlita riksbankens kassa

hvalf, hvarigenom säkerheten ytterligare ökas.
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....

Herr vice Häradshöfdingen Westman: I anledning af den siste talarens

, -yttrande vill jag endast säga, att jag måtte. hafva uttryckt mig' illa i fråga onl

det slag af handlingar, i hvilka besparingarn~ skulle placera,s, ef~rsom samme
- , '"

talare fattat det såsom klander från min sida n10t den föreslagna bestämmel-
, ,

sen, att icke andra än de i förslag~t uppgifna papperen,skulle få inköpas. ,Det

var alldeles icke min mening att framställa något sådant klander, och jag

tror icke heller, att jag det gjorde. Min mening var att säga, att jag fann

förslaget i denna del fullt rigtigt och välbetänkt, ehuru jag tillika tillät mig

att göra den förfrågan, huruvida det icke möjligen kunde vara skäl att tillika ,

medgifv~ - inköp af något mindre belopp af vissa utländska statspapper ' för

att kunna vid vissa tillfällen användas såsom 'reserv. Hvad jag i öfrigt

nämnde om den större frihet- i detta afseende, som blifvit tillmätt andra län

ders postsparbanker, skedde endast i sammanhang med min~ tvifvelsmål

angående nödvändigheten att anlita fullmägtige i riksbanken för placeringen.

Då man i andra länder hade vidsträcktare placeringsrätt,. så måste man

naturligtvis hafva större behof af sakkunnige personer; och det var detta

behof, som jag vid nyssnämnda förhållande ansåg icke föreligga här. I öfrigt

och då jag uppträdt såsom opponens ex officio, för att inleda diskussio

nen i fråga, finner jag, sedan jag fullgjort detta mitt åtagande, icke lämpligt

att vi~'are fortsätta meningsutbytet, utan låter den siste talarens stora aukto

ritet på det här ifrågavande området få gälla.

Herr Sekreteraren Samzelius: För det välvilliga bedömande, som

komnlit komiterades förslag till del, får jag såsom ledamot af komiten a1lägga

min tacksägelse, helst som de anmärkningar, hvilka framstälts m~t förslaget,

synas lnig. vara af den obetydliga beskaffenhet, att de snarare gifva stöd

åt detsamn1a. Komitens högt ärade ordförande har upptagit de flesta af de

gjorda' anmärknirigarna till bemötande; men det återstår likväl några få, som

jag skulle vilja ytterligare upptaga till granskning.

Föredraganden har anmärkt att postsparbankens styrelse borde mycket

väl kunna förvara postsparbankens värdepapper och sjelf utan mäklare deraf

verkställa inköp, så att man kunde undvika att riksbankens fullmägtige

behöfde 'vara, mäklare i affären. Hvad tryggheten beträffar har komitens

ordförande vidrört, att man icke kan tänka sig någon större sådan än riks-
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bank€n med dess brandfria hvalf, der· meningen vore att i' framtideI! förvara

·postspar];>ankens värdehandlingar, som antagligen' komma att representera .

. flere millioner kronors värde.

Hvad beträffar att fullmägtige skulle tillhandagå· såsom mäklare, så är

det en n1issuppfattning af förslaget. Papperen skulle nemligen inköpas. och

medlen placera~ efter de ·grunder, som fullmägtige kunna: fin~a gagnande fö~

inrättningen; och dertill· erfordrades i allmänhet icke några speciela före

skrifter, då. en 'af fullmägtige i riksbanken tillikn skulle vara ledamot: af p'ost

sparbankens styrelse. . Dock kunde .gen0!U' den samverkan, som sålunda

komme att ega rum Inellan postsparbanken och riksbanken, uttajas önsknin-

.: gar om ett visst slag af papper, söm kunde inköpas för billigt pris, skulle .

anskaffas. Men i annat fall har man tänkt sig att bankofullmägtige skulle

.blott efter egen ompröfning verkställa inköpen, ty. de <~ga aff~rsvana och

·derjemte affärsrelationer iclfe blott i hemlandet ·utan äfven utrikes, der uppköp

af de hemlängtande obligationerna skulle kunna verkställas, och sådana affär:er

torde icke kunna uppgöras bättre än genom riksbanken.· Och för öfrigt då. .

inrättningen skulle stå under .statens garanti, så har· man ansett att trygg-

heten blefve ännu större, om man toge till hjelp erfarne män .ur de delega

tioner, som af Riksdagen utsåges. En fullmägtig från riksgäldskontoret torde

. vara mindre behöflig än en sådan från riksbanken; men man har trott, att

äfven en· fullmägtig från riksgäldskontoret, som handhafver rikets gäld, skulle.

hafva specielat insigter och med sin stora kännedom om värdepapper. i all

mänhet kunna len1na styrelsen åtskilliga nyttiga. upplysningar. Och· derigenom

att desse delegerade utses af Riksdagen, .har man trott, att det skulle gå

lättare . att få statsgaranti. Just med hänsyn till denna statsgarantI är. det

som man föreslagit, att medlen skulle placeras i de tre uppgifna slagen

värdepapper, alla tre af första klass. Jag vill icke förneka, att det fihn~s

åtskilliga utländska värdepapper, som förtjena -lika mycket förtroende;· men

det är icke sagdt, att Riksdagen har förtroende för dem. Och om de också

skulle vara lika säkra, .såsom t. ex. engelska consols, så lemna de i alla fall .

icke lika hög ränta. Räntan å engelska cansals är nemligen endast 3 %,
. och man .kan icke tänka sig att få upplåna medel till så låg ränta, att ·det .

lonar sig att placera dem i cansals.

Det har anmärkts, att postsparbanken skulle behöfva utveckla. sig gan..
2
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ska myck€t, innan den kunde bära de stora kostnader, som med dess admi

nistr.ation vore förenade. Det är svårt att säga, huru länge det skulle dröja,

innan banken hunne uppnå en såda~ grad, af utv~ckling.; . nie!!. af nen erfa-

·renhet, .som man har i andra länder, skulle man kunna sluta, att dertill icke

.åtginge. synnerligen lång tid.. Jag' förmodar, att, innan man kom 'till det .upp

gifna talet af 15 millioner - jag vet icke huru man beräknat den siffran"~

skulle banken kunna sjelf bära sina kostnader. På samma gång som före

draganden uttalade sina farhågor rörande postsparbankens förmåga att bära

.dessa kostnader, anmärkte' han, att komiterade varit väl njugga vid föresl'å- '

ende af ersättning till de posttjenstemän, SOlU skulle hafva bestyr med insam

landet 'af medlen. Det är sant, att i andra länder betalas mera; men mall

har trott, 'att man här i landet skulle kunna börja med låga belopp,- denl

det sedermera faller sig lättare att höja än sänka.

För öfrig~ är det icke i alla länder, som såväl för insättning som ut

betalning beräknas ersättning åt· posttjenstemännen. I Belgien och Italien är

sådan ersättning bestämd -endast för inbetalningar. När n1an vill befordra

uppsamlandet af medel, ligger det närmare till hands, att man betalar för en

operation, hvarigenom man samlar än hvarigenom man minskar dem. Af

samma skäl hafva komiterade ansett det vara angelägnare att kostnadsfritt

tillhandagå dem, som vilja placera i statsobligationer än dem, som vilja för

sälja dem. Dock -me,dgifver jag anmärkningens riktighet i viss mån och att

i landsorten, der det icke- finn~s fondbörser, det ofta ka~ vara med svårighet

förel1adt -att utan förlust afyttra inköpta obligationer'; men om man der ville

sälja dem - till den kurs, hvartill postsparbanken sjelf inköper dessa obliga

tioner, så kunde man möjligen till banken få afyttra dem.

·Vidkommande sättet för ~tseende af ledamöter i styrelsen, som skulle

bestå bland annat af en fullmägtig i riksbankeri och en fullmägtig i riks

gäldskontoret, så har det påpekats, att det vore bättre, om fullmägtige inom

sig utsåge desse ledamöter. Jag vill icke tvista derorn, men det förefaller

mig lämpligare att Kong!. Maj:t finge utse desse ledamöter bland fullmägtige,

,ty i detta fall fungera de icke såsom fullmägtige utan blott -såson1 ledamöter

i -styrelsen, i hvilken egenskap -J de äro skyldige att emottaga föreskrifter af

I{ongl. Maj:t, något som fullmägtige i riksbanken och riksgälskontoret äro

förbjudn~.
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Yidare vill jag erinra mig, att föredragand_en gjorde den vigtiga anmärk

nin'gen, att man bör hafva en speciel revision för bankens räker{skap. Jag

vill minn s att för postverket är en s~rskild revision anordnad, innan räken

skaperna gå till k,ammarrätten; och denna särskilda revision skulle äfven

bankens räkenskaper undergå. Men sedan de kon1ma till kammarrätten, så

blifva de derefter föremål för' granskning af Riksdagens revisorer~ so~ äro

Riksdagens förtroendemän. Riksdagen får då sjelf tillfälle att genom sina

delegerade granska förvaltningen, och jag skulle' tro att Riksdagens revisorer
!' .

ingifva 'inera förtroende hos den svenska allmänheten än sådana revisorer,

son1 u~ses på enskild väg.

Jag skall nu icke upptaga herrarnes tid längre med dessa speciela

anmärkningar. Jag har icke antecknat dem alla, och det kan derför hända,

att jag öfverhoppat en eller annan. Jag ber blott att än en gång få tacka

för det välvilliga bedömande, som kommit komite'rades arbete, till godo, ett

bedömande som komiterade äfven från andra håll fått mottaga.

Herr Friherre von Paykull: Det är en sida af föreliggande fråga, som

kanske inverkar mera på landets affärer i dess helhet än de detaljer, om

hvilka man här ordat, och på hvilken jag anhåller att få fästa föreningens

uppmärksamhet. Om man nemligen tänker sig, att denna postsparbank väl

är inrättad och att en, mängd ledigt kapital, dit indrages,' så kali det lätt in

träffa vid tider, då landet lider af penningkris, att personer placera sina

penningar derstädes och att medlen,. genom att användas af bankens styrelse

till inköp af statsobligationer, pringas ur den allmänna rörelsen, hvilket mycket

skulle 'skada densamma. Jag tror d~rför, att det är en svaghet hos förslaget,

att icke den styrelse, som fått sig ~ppdraget att åter sprida ut de insatta

medlen, fått rättighet att placera dem annat än i statens, hypoteksbankens

och e~skilda hypoteksföreningars obligationer. Jag tror att det vore önskligt

'för landets affärer i sin helhet, att, då man alltid måste vara beredd på en

kris, styrelsen finge större frihet ått placera penningarne, såsom den finner

för landets ekonomi fördelaktigt. Ty det kan icke vara nyttigt att på förhand

bestämma placeringen på ett sätt, om styrelsen finner den lämpligare kunna

~ke på ett annat. Det är blo~t denna anmärkhing~ som jag velat -framställa

'och som jag anhåller att nu få besvarad.
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Herr .Generalpostdirektören Roos: Jag skall bedja att med afseende
• p. • • •

på den siste talarens anmärkning få· fästa uppmärksamheten på,' att, då.

komiterades förslag inskränker lnedelplaceringen till de uppgifna tre slagen

obligationer och inga andra, så åsyftades dermed att ingifva förtroende hos

~llmänheten. Detta ansåg komiterade .vara hufvudsaken.. I denn~ '·fråga är

emellertid ännu icke sista ordet' uttaladt. 'En förändring kan mycket väl.

framdel~s, om den då behöfves, ske. Och hvad beträffar den befarade kapi

talmi~skningen så är det tydligt, att med den låga ränta, som postsparban

ken kan gifva, de storå kapitalen icke komma att dit inströmma. Man kan

alltid på deposition få högre ränta i andra ban~er.

Herr Fil. Doktor Le:ffler: Dessutom finnes i komitens' förslag ännu

en punkt, son1 torde kunna motverka de farhågor, som blifvit framkastade,

nemligen denna: at.t maximum på hvarje motbok är satt till 2,000 kronor.

Man kan tvista om" huruvida detta maximibelopp är det rigtiga; för min del

antager ,jag, dock, att det är ganska betryggande, men skulle icke hafva något

emot, om det satt~s t. o. m.' så lågt som till 1,000 kronor. Framför allt

torde man nemligen böra fasthålla, att postsparbanken icke är afsedd för

fast penningplacering, utan blott att tjena SåSOlll en reservoir, i hvilken de

små besparingarna ,skola liksom droppvis falla för att, här de sedermera

vUxit, söka' en bättre placering,' t. ex. i säkra statspapper eller inteckningar.

Det är således 'de små insättarne, som sparbanken söker; och det är också

dessa små insättare, som den vanligen finner.' Just derför har det visat sig

t. ex~ i' England, at~ äfven i de största kriser insättningar och uttagningar

pläga försiggå lned förunderlig regelbundenhet. Visserligen kan man icke

vänta att en svensk postsparbank sl\~lle vinna en i allo li~n'ande eller jen1

förelsevis lika storartad utveckling som den engelska; n1en det ä~ dock att

. hoppas, att, om postsparbanken kommer till stånd, den äfven hos oss skall

visa sig 'mägtig att uppsamla företrädesvis de små besparingarna.
. ~

Herr Sekreteraren Samzelius: I anledning af den näst siste talarens

anmärkning ber jag att få fästa uppmärksamheten på, att om också p~nning

ställningen här, såsom ju lätt kan hända, skulle vid något tillfälle blifva bryd

sam, så finna dessa obligationer alltid lätt en marknad icke blott inom landet
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utan ä~ven j utlandet. Riksgäldskontor~ts obligati9ner.. af -1880 års l~n· ~~- ex. ,

äro affattade på flera språk, både franska, tyska,.~eligelsk~ och svenska. Blifver
, '

det såled s svårt att här afsätta' dem, så kan mGln alltid lätt sälja dem UtDU1-

lands. Vidare är det icke hela beloppet, som är fast placeradt i dessa ~bli

gatjoner, utan en d~l skulle alltid stå på upp- och afskrifning i riksbanken,

och riksbanken skulle derpå betala en måttlig ränta.' 'Bankofullmägtige finge. .

vidtaga åtgärder för att göra dem fruktbärande såsom t. ex. insä~ta deJl? i

,bankens rörelse eller på annat. sätt.

För 'öf~igt när dessa besparingar. äro placerade från så många händ~r

och de klasser, som komma att före~~ädesvis anlita postsparbanken äro,.

"mindre än stormännen i affärsverlden, berörda af kriser, så t.ror jag icke,

att banken har något att befara. Skulle också vid något tillfälle de~.s papp.e.r

icke kunna fördelaktigt säljas, ,antager jag på goda skäl; att de alltid, kunna >

fördelaktigt belånas i riksbanken, intilldess att bättre konjunkturer yppa sig.
, .

Jag tror .. att förslaget hv~lar på lnycket sunda och ytterst ·solid~ grun..

der; och det är detta som komiterade i' främsta rummet varit angelägne om.,

på det att icke hinder måtte möta för erhållande af statsgaranti.

Herr Presidenten Wrern: I fall jag fattade anmär:kn.ingen rigtigt, gick ;.

den ut på,.at~ i kritiska tider, då det blefve knapp tillgång på my~t,' skul~e

detta tillstånd" förvärr~s, derigenom ~tt de små be~paringHrria strömma in 'i

postsparbanken och der utbyttes mot obligationer, samt sålunda und~ndI:~ges

den allmänna rörelsen. I anledning af denna anmärkning vill jag fästa upp- .

'märksanlheten på, att för rörelsen, som behöfver låna medel, ar 'det sv&rt

~tt upplåna många små belopp af en mängd personer. Sådant tager alltför

myc~en tid. Och dessa små belopp komma allmänna rörelsen mycket,fortare

tillhand~, när _de på det sätt som blifvit föreslaget uppsamlas, än nä~ de qvar

ligga i de många enskildes fickor, der- det är mycket svårare att draga~ra;m

dem. och få dem tillgängliga för rörelsen. Jag tror för min del att detta: för- .

hållande icke alls är så, betänkligt som talaren antydde.

.Herr Friherre von ]?aykull: Det var icke i fråga om svårigheten. för...

. postsparbanken, som jag gjorde denna anmärkning; utan det var får d~n

allmänna rörelsens skull, hvilken jag ansåg vara i någon mån hotad~ Det
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är vis'serligen sant, att postsparbanken får· sin .kr~dit stärkt, derigenom att

de uppsamlade, nledlell placeras i de tre säkraste slag' af inhemska papper, .

som finnas.. Men en annan sak är, huruvida' för ett pennip.gfat.tigt land det

kan vara gagneligt, att genom en mängd' slnå sugrör samla upp alla smärre
't '

kontanta ti1lgångar; och det var deri jag ansåg en fara vara för hallden,. att

man föreskrifver att dessa tillgångar skola plac~ras endast i statsljapper och,

icke lemnar bankofullmägtige frihet att släppa ut dem i rörelsen mot annan

fullgod säkerhet. En talare sade nyss, att, fullmägt.ige ju få rättighet dertill.

Ja väl, om man kom'mer med statsobligationer eller annan dermed jemförlig

säkerhet, men i annat fall icke. Jag' tror, att det påståendet står fast, att ett

sådant förfarande kan under en penningkris öka svårigheterna för landet.

Såsom förslaget nu är uppstäldt, kommer allmänheten i alla fall att sätta så·

mycken tillit till postsparbanken., att den af mig anmärkta bestämnlelsen är

, . alldeles öfverflödig, och jag stärkes ännu mer i denna min åsigt, då jag hör,

att densamma icke ansetts nödvändig i utlandet. 'lårt land är icke så rikt

som England; o'ch derför böra vi efter min tanke icke för lnöjligen inträffande

kriser binda våra händer, då icke det rika England anser sig böra göra det.

. Herr Juris Doktor Grenander: En anll1ärkning af· en föregående

talare ger' mig anledning att framkasta en annan, endast i ändamål att

dermed möjligen framkalla något belysande yttrande. .För närvarande eger

i vårt land rum en ganska stor enskild sparrörelse, förmedlad genom en

skilda sparbanker, spridda öfver landet. Dessa sparbanker samla upp de

små besparingarna till s,tora belopp och utlåna deln sedermera i de särskilda

orterna. Huru skulle nu' en. mer eller mindre - och särskildt en lnycket

utvidgad - postsparbanksrörelse ställa s,ig i förhållande till denna de enskilda

sparbankernas verksamhet? Det är denna fråga, som jag skulle vilja fram

ställa till besvarande af dem, som äro i dylika ting erfarnare än jag. De

enskilda sparbankerna lära nu visserligen lemna högre ränta' än den före

slagna postsparbanken skulle komma att göra. Möjligen skulle till följd häraf

de enskilda sparbankerna fortfarande, äfven sedan postsparbanken börjat sin

verksamhet, kon1ma att draga till sig betydande kapital, kanske till och med

lika mycket som för närvarande, och. insatserna i. postsparbanken sålunda

komma att utgöra en ytterligare räddad b~sparing. Men månne man icke, i
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o'ch med postsparbankens inrättand.e, m.äste tänka sig.möjligheten af att riiå~ga

, sp~rbanker - särskildt mindre sådana -- skola~ komm,a att gå under? Man

kan'. nu säga, att detta vore en fördel: att sparbankerna; framför ~llt de 11lin- .

dre, med den i älnnet nu gällande lågstiftningen icke erbjuda de garantie~, som
, .

K. nna fordras af en sparbank, och att nuvarande garanti i flere hänseyuden

Bndast ~estår i det per~onliga förtroende, den utsedda styrelsen likasom spar- .

bankens principaler förmå ingifva allmänheten. Men då de enskilda .. sparban- .

kerna för närvarande J små belopp, såsom de i landet spridda enskilda' sedel-
. . {' ..

l1tgifvande bankernas kontor göra det i större, uppsamla. sparadt kapital ,och .

sede~mera .' dermed i sin mån ute i landsorten tillfredsställa lånesökarrdes

. efterfrågan på ledigt kapital, om hädanefter i stället, till följd af den starkare

garanti, som staten kan gifva, och nled anledning' hvaraf' den enskilde antag

ligen nöjer sig med en lägre räntefot, ett stort 'antal smärre besparingar från

hela landet .dragas,' saln;~ade till f?tora kapital, i hop till hufvu9staden, hvareg.t

redan förut en, sådan koncentrering af en mängd kassor och penn~n~inrätt

ningar- förefinnes -:- hv~~ inflytande kan· sådant kQmma att haf~a på deh

allmänna penningrörelsen, särskildt i laD:dsörten?

Herr Bankiren Cervin: Jag tror att sparbanksväsendet i ·vårt "land är

· så utveckladt, att man icke b,ör göra sig alltför stora förh~ppningar GIn den

föreslagna postsparbanken. .Ingalunda befarar. jag, att de sparbanker, som .

nu finnas 'och stå på solida grunder, skulle lida någon menlig inverkan af

den ~ya postsparbanken, emedan~ cle både gifva och kunna' gifva högre ränta

ä~l postsparbanken. Således tror jag, att för våra sparbanker ingen fara 'är

på färde från det hållet. Men allt hvad vi kunna. göra för befordrande af

sparsamhet är nyttigt, ty vi behöfva spara så mycket som m·öjligt. Och då

n1ed postsparbanken afses att komma åt äfven de minst~ besparingar, sådana

som icke lämpa sig för insättning uti sparbankerna; så är detta naturligtvis

en fördel. Men det torde dröja många år, innan det nya systemet kan vin~a

några större kapitaler, särskildt emedan postsparbanken måste hålla .en·myc

k~t . låg ränta. Här är således nu ingen fara för de andra sparbankerna,

såyidt de icke·äro ~å illa skötta, ~tt det vore bäst, om, de icke funn~s. till.

Och onl' d~t också skulle· kosta staten något i· några år att anordna en post

sparbank, så är det i .alla fall en' fördel för landet, för hvars ernående staten
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g'erna bOr gora el~ nppoffring, ty i tid~rna,:; Iangd- ska,ll man nog Iyckas vilma

ell gynsamt resultat. Dock tror jag ieke, all man kao gura sig lika s~ora

ftirhoppningar om den nya institutiooEm has oss som i lander, del' spar

viisendel rdrl.\l {eke vunnit lika hog grad oeh ulveckling: Jag tillhor sjelf en

sparb~nksstyrelse hal' i Stockholm, som iiI' nagot sa nlir jemforlig med den

anstalt, hval's inrattande iiI' i fraga. Del iiI' nemligen Stockholms lans spat'·

bank jag asyftal' oeh hval's verksamhet i afseende a uppsamlande af medel

genom komiteer ioom de siirskilda orterna vunnit temligen stor utstrlickning.

Jag tror, all om vi kunde anvanda, postkontoren ioom Janet tor sadant unda

mal, gao vore det lllycket nyUigt. Vi hafva en strang konlroll. Under de

tjllgu aI', som banken varit i verksamhet, hafva vi icke haft nagl'a ~orluslel'

fran 'des~a komiteer, sam ~ndasl pI\. kommunal'vag" skotas. Vi hafra dagliga

kommunikationer med dem, De satta in penningar has ass, oeh vi skicka ul

penningar till dem, nul' sa behOfves. Det iiI' i liten skala precist hvad den

fOreslagna postsparbankens verksamhel skulle blifva i stort\ dock med den

ski1nad naiul'ligt\'is aU afTaren hos oss, del' de~ blolt omfaltal' elt lUn,

skOles ~ycket enkelt och i(Jk~ medror nAgI'a stora omkostnadel'. Denna spar

bank iiI', sasom jag forut yttral, blott ljugu ar gammal; men vi hafva redan

samlat en ganska vacker reservfond, sa aU bankens slikel'hel ar·for all fr'am·

lid betryggad. Arven del' hal' man varil mycket slrung vid valet af varde

handlingar, och i en bankinrattning sadan sam denna kan mati till en hOl'jan

icke halla sig till andra papper an statens och hypoteksbankens obligalioner.

Medan jag. hal' ordel kan jag icke underlala alt fOrena mig uti en an·

miirkning, 50m fOredraganden framstiill mol sjelfva fOI'men for poslspal'ban·

-kens ad,rninislration. Jag kan nemligen icke heller inse, aU dess styrelse

behOfver blifva sa omfaltande sam komiterade foreslagil. Dli. dit skulle in·

saUas personer fran riksgaldskonlorel oeh riksbanken, sA borde slyrelsen

sjelf kunna vidta.ga alla forvallningsatgiirder utan all dervid behijfva vidare

anJila riksbanken, hvilket blolt gor det hela mera inveckladt. Och hvad for·

varandel aC sakerhetshandlingar hetriilTar, sa hoI' del vara en enkel sak alt

fa ett kassahvalf afven annorsliides an i riksbanken, ty dess kassahvalf aro

ingalunda sa ofverdI'ifvet siikra, alt det icke finnes manga andra, sam i del

afseendet kunna mata sig med dem,



Kornilerades forslag till allmlin poSlsparbank.

Herr Sckreteraren Samzelius: Afven med fam aU satta herrarnes tA!a

mod pl\ fOr stort prof har jag began ordet for aU bemOta den senasl gjorda

anmiirkningen. Den sisle talaren anmarkte nemligen all man borde lAta full

mligtige rota sig frilL och aU det icke yore n~on farn lor dem, sam insatta

pengar i poslsparbanken. Det iir icke meningen med uppsamlandet af dessa

bespaMi'!gar, aU man dermed skall skaffa namnlAn pA liingre eller kortare tid

At studenter o. d., ulan man viii anvanda dem lor all sA smAningom hit lor

f1ytta den del at svenska statens skulder, sam ligger i slalspapper, placerade

i utlandet. Ty annuilelerna dem, del mA..ste medgifvas, iiro emellanAt ganska

t>cs,,"arliga; och del kan understundam \'ara ganska lrAngt om vexlar pA.

utlandel, nar annuitelerna skala betalas. Det lir icke alia Ax, sam man har

Iika rik sk6rd i landel som i Ar, och deraf ar dock penningsUillningen i fOr

hAlIande till utlandet i viisentlig mAn beroende. Alia finansmiin aro ock

ense am fordelen af aU, sA vidl mojligt ar, fA. statsskulden placerad pA in

hemska hander. Om man nll skulle lAta fullmagtige fA. fria Minder, sA borde

de viii i alia fall ieke fi1 s16rre frihel an de enskilda sparbankernas forvalt

ningar. Men det ar just en svaghet has dessa enskilda sparbanker, aU de

fA rora sig alltfOr fritt. De plaeera medel i jernvagsobligalioner och jern

viigsaktier oeh dessutom i liin at enskilda perso~er; oeh nlir medlen skola

uUagas, sA lir det ibland ganska svArt aU fA dem disponibla. Jag vet sarskildt

en sparbank - icke en bland de slimst fOrvaltade - Iwars styrelse hade

myeket bryderi att upplana eU ganska betydligt belopp, som den i anseetrde

till okade uppsagningar behMde, enar den ieke kunde realisera sina saker·

heter. Vid sMana ullfallen ligger det stor fOrdel uti att hafva f6rsta klassens

papper, hvilka kunna saljas eller belAnas nar sam heist; oell nar man fOr

vAra svenska statspapper har en marknad ickc blolt inom landel utan afvcn

utrikes, sd tror jag icke. aU man behMver komma i forlagenhel.

En annan talare har piipekat den svArighet, som skulle uppslA fOr de

enskilda sparbankerna "id tiiflan med postsparbanken. Jag tror aU denna

tiiflan ar viiJgorande Ii 6mse sidor. Taflan ar alltid nyttig, och man skall

visst icke fro au, derfOr aU nAgonLing ar nyU, dctsamma skall undanlrlinga

del gamla. Jag viii i det afseendet erinra om IorhAllandet emellan Angbals

oeh jern"ligstrafiken meUan Stockholm och Upsala, hvilka bAda oaktadt den

6msesidiga taflan vunnit en beLydande ulveckling. En aktieegare i AngbAls:
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bolaget, hvilken vid tiden för jernvägsanläggningen hyst det största misstro~

ende för ångbåtstrafikens fralutid samt till' och med trott, att densam~a eftep

jernvägstrafikens början. skulle få inställas, omtalade nyligen för. mig, att

aktierna t. o. m. äro värda n1era nu än innan jernvägen kom till stånd. På .

samma sätt föreställer jag mig, att den täflan, som skulle uppstå mellan spar- I

bankerna och postsparbanken skall blifva till nytta så väl för allmänhBten

som för bankerna sjelfva. Allmänheten' får välja mellan de enskilda spar

bankerna, Bom betala högre r~nta med något ökad risk, eller postsparbanken

med lägre ränta och större säkerhet. Det har sagts, att en. eller annan

sparba~~ skulle kOlTIlTIa att gå under. Om så sker, vore den sin död värd,

ty då sköttes den nog icke såsom den borde. De belopp, som nu äro insatta i

de enskilda sparbankerna; äro betydande, och ,kapitalbildningen pågår gansk~

-raskt i vårt land. Om postsparbanken finge emottaga större delen af· de

belopp, hvilka motsvara den ökade k~pitalbildningen, som fortfarande pågår

. ·hvarje år, så vore det alldeles tillräckligt. Meningen ar icke. att undertrycka

de enskil.da sparbankerna. De kunna alltför väl bestå i denna täfian,. hvilkel1

vore helt naturlig och välgörande på detta såsom på många andra områden.

.Jag är fortfarande af. den öfvertygelse att de anluärkningar, som_ här blifvit

gjoTda., icke äro af någon synnerlig betydelse. Emellerti.d var det ett nöje

.. att en gång .en verklig diskussion kunde uppstå inom föreningen, ty förut

har det vanligen tillgått så, att ett föredrag hållits, och när det slutats, har

något J!leningsutbyte mellan föreningens ledamöter sällan förekommit.



·NATIONAL'EKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 26 februari 1883.

Or.dförande: Presid(3ntel1 H. FORSSELL.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Docenten A. V. LJ'ung7nan,

» Öfverinspektoren Friherre E. J. E. Uggla och

»1 "Majoren G. M. Nern~an.

Herr Docenten Ljungman höll härefter ett föredrag

Om de stora sillfiskena, betraktade från nationalekonomisk
synpunkt.

Då jag nu' går att lemna en kort framställning o~n de stora sillfiskena,

betraktade från nationalekonomisk synpunkt, kan jag icke undgå att känna

en viss ängslan, emedan jag till följq. af mer än ett årtiondes vistelse i en

atlägsen landsort numera blifvit <?van vid föredrag och att uppträda offentligt.

Jag anhåller derför om öfverseende, i händelse mitt föredrag icke skulle

'. blifva så ledigt och .pytande, sarn 'man här är van att höra. .

,De stora sillfiskenas ryktbarhet och ekonomiska betydelse göra dem

förtjenta att blifva föremål för vetenskaplig behandling äfven ur national

ekono~isk synpunkt. Men då de främste nationalekonomiska författare i

, allmänhet icke befattat sig med hafsfiskena, möter också .företaget att skrifva

något om dessa fiskens nationalekonomiska betydelse, stora svårigheter.

Då det emellertid är nödvändigt, för att rätt uppfatta dessa fiskens verkliga

betydelse och sätten för deras främjande, att åstadkomma en deras veten-
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skapliga behandling äfven från .nåtibnalekonomisk' synpul!kt, ?å har jag, m>~d

afstående från det helt visst mi~a kraft'er öfverstigande :värfvet' att fylla detta'

.behof, dock sökt göra åtskilliga ,samlingar, som. kunna tjena till att förbereda

en framtida lösning äfyen af denna hittills försummåde sida .af fiskerifrågan.

Till en början ber jag då att få lemna några upplysningar om åtskilliga

oumbärliga termer, och dervid allra först omnämna skilnaden emellan »kust

fiske~) och »storsjöfiske». Dessa namn användas ofta, men de flesta personer

göra det utan att rigtigt veta, hvari skilnaden mellan dessa hufvudarter af

fiskesätt ligger.

Kustflsket kan. bedrifvas såväl inom- som utomskärs. Det känneteck

nas .deraf, att fiskaren ,hvarj~ dygn hemför sin fångst till ~en hamn, der han

bor och der försäljningen till omedelbar konsumtion, eller den vidare bered

ningen af densamma till handelsvara eger 'rum.

Vid storSJ·ijfisket åter, hvilket såsom namnet utvisar alltid bedrifves

utomskärs, är man tvungen att flera dagar förvara fångsten ombord eller

der bereda densamma till hal1delsvara.' Det är klart, att olikheten ~mellan

dessa fiskesätt är af ganska stor betydelse i afseende på den beredda sill

varans godhet. Man har icke samma lätthet ombord på et~ trångt fiske

fart~g att sköta beredningen som i land inom ett rymligt etablissement.

'Den, someger affären, kan heller icke så öfvervaka beredningen onlbord. å .

fartygen, som hem!lla uti sitt salteri.' Detta gör, att beredningen onlbord på

fiskefartyg ute på öppna sjön, <lå det gäller stora mängder, sällan blifver så'·

omsorgsfull som i land, såvidt 'man der får sillen hemförd i tillräckligt god

tid. ,Detta gör äfven att de skotska fiskerierna, som hufvudsakligen äro

~ustfisken, åstadkomma den bästa s~ll, som nu finnes i marknaden~ De

bereda i största omfattningen ',.vara, som icke någonstädes ~ar Öfverträffats.

Vidare är med kustfisket den förmån förenad, att man der behöfver mindre

arbetskraft ombord på fiskefartyget. Man behöfver icke heller hafva så stora

och tunga båtar, icke heller så dyrbar utrustning., Man vinner större resultat

med mindre kapital. En olägenhet deremot för kustfisket är, att man icke

kan med detsamma följa efter fiskens dref i' sjön så som vid storsjöfisket.

Men i alla händelser ligger dock företrädet på kustfiskets sida; och såsom

f6rhållandena numera gestaltat sig, har storsjöfisket efter sill blifvit fö'r

enadt med så betydande svårigheter, att man .flerstädes nödgats öfvergifva
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tanken på att införa detsamma. Detta. hindrar Fkväl icke, att äfven storsjö-

'fisket efter sill kan under vissa förhållanden vara en mycket lönande näring.

Såsom allmänt kända exempel på dessa båda olika hufvudslag af fisken kunna'

nämnas bland kustfiskena de norska och' skotska sillfiskena samt det stora

torskfisket vid Lofoten, och bland storsjöfiskena det holländska s. k. »stora»

sillfisket. samt holländarnes,- fransmännens och svenskarnes bankfisken i Nord· \

sjön. På senare tider har med sällspord hastighet en ny märklig' form af

.storsjöfiske utvecklat sig, nemligen det s. k. beam-trawl-net-fisket efter botten

fisk ,på de stor~ bankarne i Nordsjön, hvilket gifver' en den me'st betydande

afkastning.

En annan '?ynpunkt, som är af vigt att taga i 'betr,aktande, är de olika

fiskesättens användande i det stora eller i det mindre privatkapitalets tjenst.

,Rika firmor eller rederier, sända nemligen ut flottor och fiska med legdt folk,

på samma gång som det ·finnes fiskare, som sjelfva bedrifva sin näring lned

~gna fartyg och redskap. Nu är det alldeles gifvet, att det förra slaget af

fiske eller det egentligen s. k.. storfisket, hvilket bedrifve's med folk, som när

sonl helst kan afskedas af fartygets egare, icke är' i vare sig sQcialt eller

ekonomiskt· hänseende för fiskarbefolknin'gen så förmånligt, som när fiskaren

sjelf eger sin materiel och fullt sjelfständigt bedrifver sin näring. Det S. k.

storfis et kan således i socialt hänseende icke likställas med det uti det

mindre kapitalet~ tjenst va~ande fiske~. Från bohuslänska kusten t. ex. be

drifves storsjöfisket på det sätt, att fiskarena sjelfve ega sina fartyg; Oell när

någon af' dem blifver orkeslös, ställer han annan man för sig, s'om mot

h3:1fva inkomsten i hans ställe ombesörjer fisket. Sammalunda sker ock i

.händelse af dödsfall, då den efterlemnade familjen uti inkomsten af den aflid·

nes lott i fiskefartyget, har en god hj-elp, på samma gång som den sträfsamme

haIflottemannen får ~illfälle att så småningom förtjena så pass, att han kan

köpa egen lott. "Storfisket har deremot, synnerligast i England, på 'senare

tider, 'efter det en friare lagstiftning införts, Inött stora svårigheter, derigenom

.att fartygens egare endast med nöd kunnat ansk~ffa erforderlig besättning

på sina 'fartyg. Der har nemligen blifvit vanligt att de legde fiskarena. allt

oftare plötsligt, öfvergifva sina fartyg. En speciel kommission, som samman

trädde förra året, 'erhöll sålunda från en större firlna i Yarmout.h den upp

giften, att antalet desertationer på dess. fartyg uppginge till omkring 1,000.
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under en tid af föga mer' än ett. är..' Det ar också klart, att en dylik legd

fartygsbesättning iokehar sam.ma· intress.e· för näringen .~om de sJelfs~ändige·

nskarena. Visserligen har man på senare tider sökt förbättr:a detta förhål- .

lande, derigenom att man gifvit besättningarna en viss andel i vi~sten såsom

aflöning. Det är naturligt, att .dettå skall utgöra en betydande sporre, nlen

å andra sidan, äro fiskarena mer än andra arbetare benägne för en viss

sjelfständighet; och de foga sig icke så gerna under' det stränga kamInanda '.

och den disciplin, som Inåste råda ombord på de stora fiskeflottornas fartyg

och som icke finnes i motsvarande grad på de enskilde sjelfständige fiska

renas bi~tar. I Amerika har man uppfunnit en bättre form för arbetets

anordnallde i detta hänseende. Der öfverlåter den rika firman, som eger.

fa!tyget, detsamma åt ett helt lag af fiskare, som sedan sjelfständigt bedrifva

fisket mot· viss andel af fångsten.

Det holländska storsjöfisket är såsom bekant ett fiske, der man tidigt

utbildat bruket att enskilda rika firmor eller rederier ega fiskefartygen och

sköta fisket med ·legdt folk. Det holländska storsjöfisket har sålunda från

förstone utvecklat sig -till att äfven varda storfiske. I Holland har man der-o

för alltid ansett nödvändigt att, innan man skaffade sig ett nytt fiskefartyg,

hafva tillgång å en lälnplig person, som kunde såsom skeppare sättas i spetsen

för företaget. Det beror nemligen ,helt och hållet på dennes förmåga att

upprätthålla disciplinen och att öfvervaka bered~ingeri af fisken, om företaget

skall blifva. vinstgifvande. Förmår han ej det, så lönar sig icke affären.

Emellertid är denna form för näringens bedrifvande beroende dels af en god

afsättning för fångsten och dels deraf, att det finnes tillgång både på kapital,

som ej kan finna lämpligare användning, och på dugligt folk, som vill taga

. tjenst på dylika fiskefartyg. Denna. tjenst är nemligen ytterst ansträngande

och allt. annat än behaglig.

.Rvad beträffar' kapitaltillgången i förhållande till fiskerinäringen.i all

mänhet, så är det icke så synnerligen' förmånligt för denna näring, då kapi:.

talet ru.sar för hastigt till, såsom ofta sker, när en ny fiskeperiod börj~r. Det

händer då, att personer föreställa sig att tillfället är inne att förtjena mycket

penningar. Man hastar derför lägga ned stora kapital på' företag, innan
. .

man ännu hunnit skaffa sig tillräcklig sakkännedom. .Deraf vållas förluster,

oGh sedan, är allmänheten skrämd för att lemna kapital ·åt. näringen, hvilket
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ganska "betydligt skadar densamma. Kapitalet _vinner kanske sin fÖr"mån

'llgaste användning, då det lemnas såsom lån åt sakkunnige och duglige

personer, hvilkas egenskaper och erfarenhet i näringen :utgöra en borgen för

,att deras företag skall komma att bära sig.

De stora fiskerierna i de stora kapitalens tjenst äro uteslutande stacls

n{irirlgar, emedan slika rederiföretag endast från en stad kunna' ledas och

skötas med hopp om fran1gång. Äfven för fiskeribedriften i öfrigt J erbjuda

städerna de största och mest tydliga förmåner; ty först och främst kan man

i ett stadssamhälle, der t. 'ex. 8 till 10 tusen mennis~or eller mer äro sam

lade på en punkt, lättare förena sig om större företag till näringens för~ofran .

än i en landsbygd med samma befolkning, spridd in~m ett yidsträckt on1

råde. Dertill kommer att städerna lättare kunna skaffa sig åtsk~lliga för

fiskerinäringen vigtiga förmåner såsom post- och telegrafvåsende, bättre konl

munikationer och derigenom underlättad afsättning for dess produkter. En

annan vigtig förmån, som i allmänhet tillkommer stadssamhällena, är bank·

inrättningarna. De stora sillfiskena äro nemligen synnerligen beroende deraf,

att sillberedarne hafva dessa banker att tillgå såsom för~edlare vid sina

penningtransaktioner. De behöfva nemligen ligga i förskott lned ganska stora

kapital; dessa upplånas i' bankerna. I Skotland betalas sål~nda t. ex. en

god del af fångsten förskottsvis nära ett år, innan den blifver färdig till för- _

säljning. Vidare fordras penningar till inköp af materiel, arbetspenningar

m. m. och till betäckande af assuransomkostnader o. d. Och när seder

mera försäljningarna skett, ombesörja dessa banker inkasseringarna. I Skot

land har nemligen isynnerhet före den senaste tidens förändringar försäljnin

garna till stor del skett på det sätt, att, sedan sillen blifvit inlastad, afsändaren

med' öfverlemnande af räkningarna å den kronstämplade sillen saInt å assu

rans och frakt genom banken dragit vexel på en bank i London, hos hvilken

köparen egde, kredit, och på detta sätt fått penningar genast.' Detta försälj

ningssätt jemte -bruket att bankerna lemna lån å skeppad kronstämplad sill,

som konsignerats till hamn å kontinenten, har fört med sig den betydande

förmånen åt skotska sillfisket," att dess fångst hastigt kan omsättas i pennin

gar, hvilket eljest icke varit; möjligt. Den en dylik affär förmedlande banken

vinner naturligtvis u;tom sin provision den förmånen, att förtjensten på affäreil

placeras hos densamma, och för'yrkesidkaren är äfven denna placering
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fördelaktigare" än att, såsom eljest ofta sker' uf~ skärgårdarne, pellningarne

pl,aceras litet här' och litet der.

I Bohuslän ha~ deremot en fisk~rinäringens långt drifna. splittring varit

en hufvudorsak till att särskildt befolkningens välstånd sjunkit så mycket,

då en sillfiskeperiod upphört, hvarpå man senast 'eger ett sorgligt mi~ne från

1809, då förra perioden 'slutade. En stadsbefolkning' har alltid lättare att
, ~

,vid en sådan periods slut öfvergå till andra näringar. Jemför man förhål-

landet i Norge, visar sig detta ganska tydligt; äfven der har upprepade gån

ger sillen upphört att ,gå till; men alldenstund näringen varit' till betydande _

, del k,oncentrerad i lifliga städer sådana som Bergen, Stavånger m. fl., så har

befolkningen der kunnat lättare skaffa sig annan s'y~selsättning och detta

äfven inom fiskeriyrket. Och dessutom .har' en god d~l af behållningen :;;tf

fisket derigenom kunnat söka sig väg till skeppsrede'rinäringen, till denna

närings förkofran;. och denna omständighet har väsentligen bidragit till det

resultat, att Norge nu eger en så betydande handelsflotta.

Hvad särskildt sillberedningen beträffar, så är det af synnerlig vigt, att

densamma sker' i stad. De olika sillberedarne inom samma stad utöfva

n,emligen en betydande kontroll på hvarandra. Fuskar någon, så, blifver

det kändt. Sådant k~n icke döljas lika lätt i en stad som å ett isoleradt

liggande etablissement i en vidsträckt skärg~rd. Dessutom blifva dessa stä

der, der sillen beredes, oftare besökta af sillhandlarnes agenter; och äfven

desse äro då i tillfälle att utöfva en strängare kontroll på varans beredning

"oc,h beskaffenhet, än om de skulle under en· knappt tillmätt tid resa hela

skärgården utefter från läge till läge och från det ena salteriet ~ill det andra.

Denna omständighet har också bidragit dertill, att den skotska sillen blifvit

så berömd, enledan den nästan uteslutande beredes i städerna. Man insåg

detta tidigt i Skotland, och på 1700-talet ifrågasattes derför äfven, att man

skulle befrämja bildandet af fiskarestäder genom stora pr~mier. Man trodde

då, ·att man icke kunde befrämja näringarna på bättre sätt än genom utde-

. landet af premier.

Vidare är, det klart, att fisket bedrifves förmånligare af yrkesidkare,

som oafbrutet och uteslutande egna sig deråt, än af sådana, som endast mer

tillfälligtvis syssla dermed. Då emellertid ett fiske är sekulärt-periodiskt,

såsom t. ex. bohuslänska ·sill~sket och norska vårsil1fisket, .så är det förmån-
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ligt nog, att äfven andra än yrkesfiskare kunna deltaga i näringen. Eljest

'~k~ne denna ick~ kunna bedrifvas i, tillräckligt stor o~fattning under den

jeniförelsevis korta tid perioden räcker. Men då kan också ett sådant för

hållande, som att äfven 'andra än yrkesfiskare slå sig p~ denna näring, med

föra men för andra ,näringar, i händelse man i någon större omfattning

öfvergifver dessa äldre näringar och vill lefva blott på vinsten af det perio

diska fisket. Så skedde t. ex., ,under det stora sillfisket i Bohuslän på 1700

talet. l\fan förtjenade på kort tid, hvad .man behöfde till lifsuppehälle för

året; och följden häraf blef den, att andra på det hela taget vigtigare närin

gar försummades. Det är icke antagligt, att så skall ske under innevarande

period i samma omfattning; ty förhållandena äro nu i flera hänseenden så

väsentligt olika, och den tid, som man behöfver ligga borta från de andra

näringarna för fiskets bedrifvande, är' icke så lång, att det icke kan blifva

tillräckligt god tid öfv'er att sköta' äfven dem. Olägenheterna för Bohuslän

torde dock varda stora nog för att påkalla vederbörande's uppmärksamhet.

l Skotland är förhållandet så till vida' enahanda, att sillfisket utöfvas med

biträde af legdt folk från det inre landet, som äro borta från hemmen den

tid fisket fortvarar; men jag har icke kunnat finna någon up~gift, häntydande

på att skotska landtbruket i någon nämnvärd mån lidit men deraf.

Ett väsentligt inflytande på näri~gens utveckling spelar folklynnet. Det

är en ofantlig skilnad mellan nationallynnet, sådant det ter sig t. e~. i Neder

länderna med dess flacka kuster och uti Norges och, Bohusläns klippiga

~kärgårdar. Sådana arbeten, hvartill holländarne beqväma sig, skulle man

få mycket svårt att förmå en norrman eller en bohusläning att utföra. Folk

lynnet spelar derför en större roI i fråga om 'sättet för fiskets utöfning, än

man hittills velat .erkänna. Finnes det sålunda någon den ringaste tillgång

till sport i fiskets utöfning, så uPl?sökes den gerna af sådana nationers fiskare,

hvilkas folklynne ligger åt det hållet. Detta har visat sig äfven hos oss varå
t

förhållandet på den tid, då man idkade makriVfisket hufvudsakligen blott med

krok. l Amerika hafva nya, ett friskare folklynne lner tilltalande former för

• fiskets bedrifvande uppstått. En sådan form är utrustandet af fartyg, som

på öppna hafvet skola uppsöka fiskstimmen för att sedan med ett sinnrikt

uttänkt redskap (den s. k. snörpvaden) i hast göra en rik fångst. Der ligger,

just svårigheten i sökandet, ,och derför är man angelägen om att få snabb-
3
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seglande fartyg och' sjödugligt folk, som förvarfvat, vana vid yrket. På salnIna,

'gång ?om detta fiskesätt, .genom vexlingarna mellan sökande efter fisken

under snabbsegling och sjelfva fångandet, verkar mindpe tröttande på sinnet,.

än t. ex~ det trälaktiga holländska s. k.'» stora» fisket med' drifgarn, är det

ock mer lönande och medgifver större frihet åt fiskarena. Redskape~s större,

fullkomlighet får här på en jemförelsevis kort stund lemna samma fångst

som kanske en eller annan veckas släpiga ~rbete me~ de holländska drif

ga.rnen. Äfven det skotska sättet att fiska sillen är en sport i jemförelse·

med det nämnda holländska fisket.

Såsom allmänt bekant, är vårt stora bohusläl?-ska sillfiske liksom det

.norska ,vårsillfisket sekulärt-per~odiskt d. v. s. det varar högst omkring ett

halft århundrade, och sedermera är sillen borta 50, 60, till 70 år. Tiden är'

icke fullt bestämd. De 'olika perioderna af sillens närvaro eller frånvaro

kunna dock i genomsnitt beräknas till 56 år. Går man öfver till vestra

sidan af Nordsjön vid Skotland, så märkes sillfisket äfven der vara sekulärt

periodiskt, dock ej' i så betydande grad. Denna omständighet, att vid ost

kusten af Skotland . fisket hvarje år' kan" om ock på något vexlande s. ~.

fiskegrund, bed~ifvas, utöfvar ett betydande inflytande på hela sättet för närin

gens bedrifvande. Det' är klart, att ~et ständiga fisket, kan medgifva utbil

dandet af näringsformer, som kräfva en befolkningens uppfostran under en

längre fötjd af år till allt· större skicklighet deri. Då der~mot det sekulärt

periodiska fisket börjar, vill man naturligen med så litet ansträngningar som

möjligt. för att vinna skicklig4et i detsammas utöfning ernå största möjliga

·afkastning. Man är då ovan vid fisket; gemenligen är det landtbefolkningen

som slår sig tillsammans och skaffar sig den materiel, son1 synes henne

lämpligast, och lned denna materiel bedrifver man, sedan fisket så godt man

kan. Nu är' förhållandet, att dessa' personer, som' helt plötsligt och utan

yrkesvana egna sig åt fisket, icke hafva till ögonmärke annat än penning

vinst. Och de' hafva derje~te icke synnerlig tillgång på kapital. De vilja

hafva redskap som äro billiga, 'och för öfrigt äro. de icke" ehuru ofta goda

sjömän, så synnerligen benägne för att begifva. sig längre ut till hafs, än •

nödigt är för nyssnämnda n1åls nående. Särskildt gäller detta, då fisket

behöfver idkas under den mörkare 'storlniga årstiden. 'Detta förhållande ut-

'öfvar naturligtvis' ett bestämdt inflytande på näringen, som det icke är möjligt
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att helt plötsligt ändra.' Ville man nu i, Bohuslän t. ex. söka införa en annan

, näringsform, än den af de nämnda förhållandena betingade, skulle dertill utan

. tvifvel åtgå så' lång t~d, att man icke hunne bringa fisket upp i tillräckligt

stor omfattning, förrän fiskeperioden vore slut.' Några årtionden äro icke,

någon nämnvärd tid, när det gäller att frambringa högt utvecklade närings

former och uppfostra ,befolkningen till utöfvande af en näring, som kräfver

en lång både ,vana och ~rfarenhet. Det är vidare gifvet, att när, såsom nu

med hänsyn till Bohuslän, är förhållandet, fiskarebefolkningen ,icke flyttar

mellan de särskilda stora fiskena, allt efter som Billen vid dem går till, så

finnes heller icke någon bot för denna olägenhet. På den tiden, då Bohuslän

hörde tillsammans med Norge och' Danmark, "var förhållandet deremot i detta

hänseende helt annorlunda. När då fiskeperioden inträffade, komn1o äfven.

yrkeskunnige norrmän och danskar dit; och man fick ~ed hast ihop en

fiskarebefolkning, som bedr.ef fisket med, redskap, i hvars användning den

var öfvad, då också garnredskap, ehuru mindre gifvande, kunde användas

såsom .det hufvudsakliga fångstredskapet. Så kan icke ske nu. l\ian måste

bygga på den basis man har. Det visade sig också på 1600-talet, att då

man begagnade samma slags garnredskap, som under norska tiden på, 1500

talet nyttjades, så lade detta ett väsentligt hinder i vägen för att fisket skul'le

vinna någon större betydenhet. Det var nemligen icke möjligt att med en

sådan näringsform kunna helt plötsligt åstadkomrna större fångstbelopp. ' Det

är klart, att det ständiga fisket medgifver, att den fiskande befolkningen kan

bedrifva detsamma såsom sitt, egentliga yrke och att hon under dettas oaf

brutna utöfvande kan färvärfva en yrkesskicklighet, som möjliggör både att

mer kan skördas af fisket och att detta kan nära ett ökadt antal fiskare.

Men å andra sidan är det sjelfklart,' att det sekulärt-periodiska fisket får nöja

sig med sådana näringsforlner, med hvilka man kan åstadkomma större fångst:

med en mindre' t~lrik och öfvad personal. Dessa erbjuda ock vida ringare

olägenhet vid periodens slut, emedan de lemna en vida mindre talrik befolk

ning utan sin vanda -inkomstkälla, när fisket slutligen en gång upphör.

Såsorn bekant hafva" de stor.a sillfiskena i forna tider spelat en större

roI än nu. Alla af oss hafva utan tvifvel· hört talas'om .'de stora skånskå

och· flamska eller holländ~ka fiskena. Ett gammålt hollän'dskt ordspråk säger

att Amsterdam är »grundadt på sillben» och sålunda skulle hafva: sillfisket
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att tacka för sin tillkomst och forsta utveckling' till betydenhet. Kejsar Karl V

säges äfven' hafva förklarat att sillfisket medfört större och varaktigare rike

dom åt Nederländerna, än Amerikas skatter åt Spanien. J Det torde alltså

kunna vara skäl att tillse, huru denna näring först uppkommit. J äldsta

,- tider foro Nederländernas fiskare till främmande länder och bedrefvo kust

fiske. Sålunda besökte de under 11- och 1200-talen Skåne· och på i300-talet

Bohuslän. De bedrefvo dock icke uteslutande fiske utan idkade äfven handel;

de medförde varor, som" de utbytte mot andra, dem de sedan från hemorten

spredo öfver kontinenten. Detta var en lönande affär,och hade till resultat,

att Nederländerna för en tid slogo' under sig en betydande del af handeln

på Östersjön och Skandinavien. Detta var till och med en tid hufvudsyftet

med detta fiske,. Sedermera idkade holländarne äfven fiske vid Skotlands

, och Norges kuster; och då utbildade sig småningom den form, som nu är

karakteristisk för det »stora» holländska fisket. Mot slutet af 1300-talet upp

fanns i ~Flandern af Willem Beuckelszoon en förbättrad metod att mer nog

grant sa,lta och inpacka sillen, än förut egt rum. Detta gjorde att varan

kunde spridas vidare omkring, då den genom förbättrad beredning vann

större hållbarhet. År 1416 infördes de stora drifgarnen. Förut fiskades med

mindre garn och invid kusterna kanske mest med sättgarn. Derefter började

sillfisket bedrifvas mer för sjelfva fiskfångstens skull än för handeln, som

åtföljde detsamma; och näringen förlorade härigenom 'på sätt och vis i eko

nomisk betydelse, men den blef mer verkligt fiske än förut. Fiskeflottorna

ökades småningom till 2,000 fartyg, och då besättningen på hvarje,fiskefartyg

utgjordes af 14 man, så voro sålunda 28,000 personer sysselsatta med denna

näring. Den var sålunda ganska betydande. Från 1600-talet begynte närin

gen dock att något aflaga, i synnerhet sedan andra nationer, särskildt engels

männen, började göra holländarne fisket stridigt. Sålunda lade England

hvarJehanda hinder i vägen för holländarne och ville bestritla dem att fiska

i. närheten af Storbritanien. Dertill kom, att de holländske kapitalisterne och

fiskarena kunde finna med sin fördel mer förenligt att öfvergå till andra

fisken och andra näringar. Sålunda slo~o holländarne sig' mer och mer på

hvalfiskfångst och sillfisket aftog. Under i700-talet sjönk detta så, att närin-

. gen måste hållas vid lif genom premier, hvilken tryckta ställning under förra,
hälften af 1800-talet fortfor; men under de senaste årtiondena har densamma
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börjat åter' hastigt uppblomstra och har gått mycket raskt framåt. Denna

för~ättring har vållats' dels af ,.jern,vägarne, SalU underlättat en ökad afsätt

~irig af fångsten, och dels af andra gynsamma förhållanden. Holländarne
•

kunna nemligen nu afsätta en allt större del af den fångade sillen med större

förmån än förut till Belgien. Detta land har såsom bekant gått ovanligt

raskt framåt och kan sålunda konsumera mycket af i synnerhet den rökta

holländska sillen. Man har ock numera, sedan jernvägarne kommit till stånd,

funnit upp nya metoder att röka sillen, hvarigenom den blifver mera väl

smakande, då man kan afpassa rökningen efter den af konsumtionen bero

ende efterfrågan, hvilket bidrager till att man får bättre betaldt för varan.

Dertill kon1mer att man börjat använda bomullsgarn till drifgarnens förfär

digande och till följd deraf kunnat nyttja mindre och lättare fartyg och

ändock hafva samma eller t. o. rrl. än större antal garn af samma storlek

\ som de forna tunga och skrymmande hampgarnen.

Det bekanta sk~nsk-tyska sil1fisket, SOIn under medeltiden egde 'sådan

betydenhet, har uppkommit på samma sätt som det holländska, ehuru tyskarne

mer uteslutande afsågo att 'slå under sig handeln. Såsom ~ekant fora den

'tiden, en mängd tyske köpmän till Skanör och Falsterbo, der mycket folk

samlades och hvarest handel bedrefs vid sidan af sillfisket. Detta sistnämnda

var kanske ock i verkligheten mer den rubrik, under hvilken tyskarne ville

~å under sig vår handel; och »Härings-Messe» blef derf6r äfven namnet på

den stora marknad, som de höllo i Skanör och Falsterbo. Vidare vara

pretentionerna hos arbetarne på den tiden synnerligen små, hvadan en jen1

f6relsevis stor folkmängd kunde vara belåten med afkastningen af ett slikt

lnindre fiske. Man nöjde sig nemiigen då för, tiden med att lefva så uselt,

att det icke vore värdt att nu i våra dagar bjuda en fiskare något dylikt.

Såsom allmänt bekant, finnas flera olika sätt för sillfångstens utöfning, 

som äro af väsentligen olika ekonomisk art. Dessa fiskesätt äro lämpade

dels efter de rådande ekonomiska förhållandena och dels efter' naturförhål

landena på den ort, derifrån eller der fisket utöfvas. Nu är det sjelfklart,

att om man vill så fullständigt som möjligt tillgodogör3: sig fisktillgången på

en plats, så måste man använda så många olika fiskesätt som möjligt, för

att kunna under alla förhållanden påräkna rikligaste fångst. Huruvida detta'

lönar sig, beror för hvarje fiskesätt på, om detsamma i och 'för sig lemnar
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tillräcklig afkastning för att dess användning kan löna sig eller icke. Natur

ligtvis idkar icke någon fiske såsom yrke. blott för nöjes skull utan för att

förtjena penningar..

De redskap, som, användas för sillfiske i stort, äro garn 'och vadar.

Garnfisket går ut på att fånga fisken derigenom att han, då han simmar

emot garnet, fastnar och strypes uti dettas maskor, under det att vid fiske

med vad fiskstimmet omringas. och lefvande drages mot land eller ock snör

pes vaden ihop under fiskstimmet ute på öppna sjön, så att fisken fångas

likasom i en stor håf. Se vi på dessa fiskesätt ur eko,nomisk synpunkt, så

är det klart, .att på ju flera olika sätt ett redskap kan användas ju bättre.

Det är bättre t. ex. att man med ett och samma redskap kan fånga både

makrill och sill än blott den ena af dessa fiskarter. Vidare är det likaledes

förmånligare, om man med samma, redskap kan taga fisk af, olika storlekar

än af blott en viss storlek, äfvensom om' detta redskap kan användas på så

många olika fiskevatten SOln möjligt, så att man kan fiska dermed t. ex. både

in- och utomskärs i stället för blott på endera stället. Och äfvenledes är

det klart, att r~dskap, som kunna användas på olika djup, äro förmånligare

än dem som blott kunna nyttjas 'på ett visst djup. Sålunda var det t. ~x. ett

ganska stort franlsteg i ,näringen, då man konstruerade drifgarnen så, att

man' kunde sänka dem på ett större djup, i stället för att. de förut endast

kunde flyta vid ytan. San1malunda var det ock ett stort framsteg, då man

i Norge fann upp sättet att genom s. k. kaggsättning ställa sättgarnen sålunda,

,att de kunde fånga sillen på hvad djup som helst. Naturligt är det, också,

när ett fiske är sådant, 'att man måste använda t. ex. garn för fångsten, att

det är bättre att använda flera sät~ för garnfisket än blott ett, således både

sätt- och drifgarn, allt eftersom fiskens gång i sjön kan det fordra. Samma

lunda är förhållandet i afseende på fisket med vadar. Det var sålunda ett

'stort framsteg i ekonomiskt afseende, när man uppfann den s. k. flottvaden,

hvilken kunde ställas på - hvad djup man ville. Förut var det vanligt, att

vaden följde botten åt eller ock sam hängande vid ytan. Och ett annat' än

större framsteg utgjorde den uti Norra Amerika .uppfunna s. k. »snörpvaden»,

hvilken kan användas äfven utomskärs i' öppna hafvet. Vidare är det klart,

att ju större del af året' ett redskap kan användas dess bättre. Ju .längre

fiskaren kan fiska med' ett redskap med hopp om lönande fångst, ju större
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utsigt 'finnes att kunna betala ränta och amortering på det uti redskåpen

nedlagda kapitalet. Det är, i .detta hänseende af synne~lig vigt, att, om det

finnes flera fisken, som pågå under olika tider af året, man hela tiden kan i

möjligast stor omfattning begagna samma materiel. Så är fallet med sill

'fisket vid Storbritaniens kuster, och så torde vara fallet äfven i Öresund, der

man fiskar under större delen af året, ehuruväl det hufyudsakliga sillfisket

-pågår om hösten. Vidare är det klart, att ju säkrare ett redskap kan använ-'

-das ju bättre. Låt vara att fiskaren- är aldrig så djerf, så anser han

.ändock som en synnerlig fördel, om ·han icke behöfver riskera att förlora sin

materiel. Fruktan att mista redskapen är ganska stor hos ,fiskarebefo]knin~

.gen, i synnerhet' då jernförelsevis större kapital äro nedlagda derpå. Det visar

.sig särskildt i Skotland, när fiskarena gå ut till hafs. Så snart det ser ut

till att varda för svårt väder, så segla de gena'st hem och våga icke utsätta

'sina drifgarn i sjön. Äfven faran för lifvet spelar för fiskaren en större 1'01

med hänsyn till fiskets både utöfning och valet af fiskesätt, .än man vanligen

tror. Vidare är det klart, att ju rikare fångsten· är i förhållande till materi

-elens kapitalvärde' ju bättre. I detta fall te sig förhållandena olika på

'olika ställen. Det beror nemligen mycket på, hvar nlan levererar, fångsten; _

ty dess värde kan på olika orter vara mycket varierande.

Med hänsyn särskildt till drifgarnsfisket vid Skotland har under de

'senaste årtiondena företett sig den egendomligheten, att fiskarena allt mer

ökat garnmassan, utan att medelfångsten å hv~rj~ båt ökats i förhållande

,dertill. Detta föranledde år 1864 ,en herr .Cleghorn' att uppgöra en beräkning

när skotska fisket skulle taga slut. Han uppritade i sådant afseende ett

diagraln, som utvisade huru fångsten å garnmassans yta så småningom aftagit, .

'Och grundade härpå sin .beräkning öfver den tid, ,som det ännu ungefärligen

kunde komma att fortfara. Och han kom härvid till det resultat, att den tid

icke vore afiägsen, då detta fiske icke skulle komma' att gifva någon afkomst

alls. Detta antagande har dock icke någon verklig grund, ehuru det obe

stridliga faktum, att man nu måste använda 5-6 gånger större garnmassa

än fordom, möjligen ådagalägger att sillen går, mera splittrad. Med garn

massans ökande har emellertid materielens. anskaffningskostnad stigit på

samma gång som antalet fiskeresor minskats. . Tvärtom är man i allrnänhet '

ense 0!tl, att fisket der fortfarande är en framåtgående näring af stigande



40 1883 den 26 februari.

ekonomisk vigt. Förhållandet är att i samma -mån sOl? redskapen förstoras,.

kostar den mer penningar och att fiskarena derför på ett eller ,annat sätt

måste skaffa sig större inkomster för att kunna lägga sig till d~nna allt dyrare

vardande materiel. Då nu fiskets medelafkastning å båt på det hela taget

icke i samma mån okats, så är det gifvet, att fiskarena måste bereqa sig

dessa ökade inkomster på annat sätt. Detta Inöter heller icke någon svårig

het i Skotland, sedan der genom jernvägarne erhållits en lätt afsättning för

fiskvarorna. För bohusläningarne deremot skulle ett sådant ökande af fångst

materielens värde utan motsvarande ökning af fångsten ställa sig betänkligare.

Emellertid utöfvar denna garnmassa ett ganska betydande inflytande på sjelfva

sättet rör fiskets bedrifvande. Man är vida mera rädd för oväder nu emot

förr trots tillgången på barometrar och gör sålunda oft.are fåfänga fiskeresor,

på samma gång som man just till följd deraf behöfver större fångst å hvarje

resa, då garnen komma till användning, hvadan de ocks~ derför behöfva vara

flera än fordom. Samma egendomliga tillökning har visat sig vid de stora

holländska och franska sillfiskena. Äfven vid dem har garnantalet ökats, så

att d~t icke är ovanligt, att ett fiskefartyg har ända till ett par hundra garn.

Detta vållar att fiskarena, i de~ mån den stora garnlänkens invind~nde tager

allt m-er tid, också få dess mindre tid öfrig till fångstens omsorgsfulla vård.

m. m., hvarf6rutom det ansträngande arbetet med garnens intagning ej sällan

skall förorsaka blodspottning. Alltmer har man. derför börjat använda ångan

för detta mödosamma arbetes förrättande; men detta ökar. utrustningens

dyrhet och förstorar svårigheterna för smärre kapitalister att kunna deltaga.

i näringen. genom utrustandet af fiskefartyg, enär erfarenheten visat,' att

. bolagsformen sällan är passande för storfiskets lönande utöfhing.

Me~ hänsyn till fiskens beredande kan man anse att drifgarnsfisket i.

allmänhet är förmånligare så till vida, att det jemnare lemnar .en om ock

blott mindre ymnig fångst, då deremot vadfisket ofta nog kan gifva så stor

fångst, att det nästan är omöjligt att bereda densamma ordentligt. Det hän

der dock understundom med drifgarnsfisket, då sillen går in mot land, att

äfven det gifver väl rik fångst i den mån sillen nemligen närmar sig kusten ..

Derför erhålla också båtarne från de södra lägena i Skotland nu för tiden

gemenligen större fångst än båtarne från de norra, beroende på. att sillen

nu närmar sig mer den södra delen af skotska ostkusten, 'under det _att förr-'



. .

Om de stora sillfiskena, betraktade från nationalekonomisk synpunkt. 41

€tt motsatt förhållande egde rum. Att emellertid vadfisket så hastigt kan'

'utveckla sig' till en näring. af sior betydenhet, under det. att drifgarnsfisket i

sådant afseende kräfver mångfaldigt längre tid, förklaras deraf, att vadfisket

behöfver mindre kapital fdr sin uppsättning och att det är så synnerligen

gifvande. Sålunda har det visat sig i vinter, att bohuslänske vadfiskare med

lnateriel om 2,500 till 3,000 kronors värde kunnat under en jelnfdrelsevis

kort tid förtjena 10,000 till 20,000 kronor och derutöfver. Det är gifvet,

att den snabbt sig spridande' kännedomen om en dylik afkastning lockar

folk till denna näringsform.

Vill ~a~ bedöma ett fiskesätts utsigter, så får man ,naturligtvis' t.aga i

.betraktande dels myckenheten af den fångst,' som man kan beräkna att få

i förhållande till utrustningen med materiel och arbetskrafter, och dels det

medelpris, som kan erhållas fdr denna fångst. Vill man åter beräkna detta

medelpris, så får man taga hänsynhufvudsakligast till afsättningen i stort.

Om man sålunda liksom i SkotIand eller Bohuslän behöfver sälja fångsten

såsom saltad sill, får :r;nan taga det pris, som för denna betalas i de sto'ra

importhamnarne å kontinenten och särskildt i Stettin och Hamburg, efter

afdrag af tull och frakt samt assurans m. fl. exportkostnader. Härtill kom

mer äfven afdrag för salt, tunnor, arbetskostnad och den vinst, som den,

hvilken verkställer beredningen, alltid skall hafva. Man får härvid alls icke

beräkna de undantagspris, som kunna erhållas för smärre mängder af färsk

sill, hvilka införas till försäljningsorten vid tider, .då tillgången på sådan· för

tillfället är ringa i förhållande till efterfrågan. Dessa undantagspris kunna

·ofta vara så höga, att de vida öfverstiga, hvad. man erhåller fdr sillen saltad.

Det händer sålunda t. ex. i Bohuslän, att, när vadfisket börjar om hösten,

efterfrågan från de tyska rökerierna varit mycket stor och att det då betalts

ända till 25 il 30 kronor tunnan för vanlig vadfångad .bohussill. Det är

omöjligt för bohuslänske salteriidkare att betala något liknande. Det är nog

om de kunna gå ut med att betala 12 kronor tunnan. I allmänhet lönar det·

sig icke att lägga an på fiske af mer sällsynta, fast dyrbarare fisksorter. Vid.

, Yarmouth fiskas emellertid en sillsort, som går till helt nära utmed land och

derför äfven erhållit nam)let »long-shore-herring», men som gifver en fångst

af inalles blott omkring 2,000 tunnor om året. Den anses vara mycket god,

och det är icke ovanligt att fiskarena erhålla ända till sex pence stycket. för



42 1883 den 26 februari.

densamma i färskt tillstånd. Den rökes lätt' och skickas sedan vanligen på

jernväg med iltåg till London, der den då betalaq med ända till·1 sh. stycket.

Naturligtvis skulle man komma till orimligt resultat, om man beräknade hela

afkastningen af det stora sillfisket vid Yarmouth efter' de .pris, som betalas

för en sådan sällsynt delikatessvara styckevis. Vidare får nian taga i be-

.traktande den tid, som materielen kan vinna användning i öfrigt, om t. ex.

båtarne kunna användas för annat fiske, så att man derigenom kan få bidrag

till ränta och amortering på kostnaden för densamma o. s.' v.

Det har i alla tider vu:rit mycket fråga om att genom hvarjehanda

åtgärder från statens sida' befrämja sillfisket. Och emedan holländska fiske-

. rierna vunnit den stör"sta ryktbarheten, gingo dessa åtgärder vanligen ut på

att åst.adkomma ett fi~ke, liknande det holländska stora sillfisket. I Sverige

ansträngde sig redan Axel Oxenstierna för att få ett stort fiske efter hollä~dskt

mönster till stånd. 'Han underhandlade länge med Englan~ om en traktat,

hvarigenom svenske undersåtar skulle få tillstånd att fiska i engelska farvat

ten, och Cromwell medgaf slutligen, att svenskarne fingo bedrifva fiske med

1,000 fartyg invid engelska oc~ skotska kusterna. Vidare fick Göteborg

privilegium på sillfiske efter holländskt ·möster. Det tilltänkta stora sillfisket.

kom dock aldrig till någon utveckling. På 1700-talet erhöll en stockholms

firma A. & J. Arfwedson & C:o privilegium på sill- och torskfiske »efter hol

ländska maneret»; och fisket bedrefs äfven .af densamma under flera år.

Fartyg utrustades, som årligen från midsommartiden idkade sillfiske först på

höjden af Shetlandsöarna och längre fram på året vid bohuslänska kusten.

Men detta fiske' måste småningom gifva vika för fisket inom bohuslänska'

skärgården. Härtill bidrog kanske mycket, att den sill, som under dåvarande

skedet af sillfiskeperioden gick till uti Bohusläns skärgård, var af ganska god

besk·affenhet. Om' den också icke var fullt jelnförlig med den som fiskades

vid Shetland, stod den dock denna så pass nära, att skilnaden i godhet icke

motsvarade den högre anskaffningskostnaden för ~en senare. Detta vållade

'att u~der större delen af förra bohuslänska sillfiskeperioden kustfisket till

intetgjorde storsjöfisket efter sill uti Bohuslän.

I Danmark och Norge gjordes liknande för~ök utan åsyftadt resultat.

I' Frankrike ansträngde sig regeringen, sedan den förlorat kolonierna i Ame

rika, att införa sillfiske efter holländskt mönster. Och det har lyckats Frank-
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rike att med oerhörda uppoffringar få till stånd ett betydande sådant fiske i

Nordsjön och i Kanalen. I Tyskland har -ma~ likaled~s sökt främja upp-'

komsten af ett dylikt fiske, .och man har. der lyckats att genom inkallande af

holländare komma. derhän, att man fiskade 1881 omkring 5,200 och 1882

omkring 7,200 tunnor sill -, således en ren obetydlighet. I Skotland an

strängde man sig på det högsta under 16- och 1700-talen att införa sillfiske

efter holländsk.t mönster. På 1700-talet utdelades för sådant änqamål uti

premier det ena hundratusentalet pund sterL efter det andra åt personer, ,som

utrustade fiskefartyg och beredde fångsten efter den holländska metoden.

Men detta ledde dock icke till det önskade resultatet. Det hade dock' det

goda med sig, att man fick se, hvad som kunde vinnas lTIed pr~mier. Beteck

nande för systemet är också ett yttrande 1776 af Adam Smith uti dennes

berömda verk om nationernas välstånd, »att man fiskade för att fånga pre

mier och icke för att fånga fisk». Senare i tiden eller 1824 kunde D:r L

Mae Culloch i en f~rträfflig afhandling om skotska sillfisket uttala den

önskan, att den dag aldrig måtte komma, då man i Skotland behöfde till

gripa det holländska fiskesättet, d. ä.' storsjöfisket efter sill. Man insåg då

redan, att det var ett i både ekonomiskt och socialt hänseende ofördelakti

gare fiske än det inhemska kustsillfisket, som utbildat sig på nationel grund.

En märklig upplysning, som utvisar huru ~öga eftersträfvan~värdt detta hol

ländska fiskes efterbildande var, lemnades af Hollands sändebud vid de

llnderhandlingar, sonl något efter medlet af 1500-talet bedrefvos mellan Skot

land och Holland, och hvari desse framhöllo, att skottarne ej skulle kunna

bedrifva detta fiske. De yttrade nemligen till skottarne derom att det' var
;

en så genomusel näring, att desse aldrig skulle kunna \rned fraingång egna

sig åt densamma. Denna utsago har också slagit in, så att ~nda till i dag

har detta fiskesätt, trots de genom premier så rikligt understödda försöken,

dock ej der blifvit infördt.

Då britiska regeringen vid början af detta århundrade beslöt sig för

att än kraftigare befrämja det skotska sillfisket och understödja detsamma

genom premier för vinnande af en förbättr!1d sillberedning, så gick också

detta fiske m~d otrolig fart framåt samt drog det öfriga hafsfisket med sig~

Summan, som anslogs, yar visserligen stor; men resultatet är också ganska

förvånande. Den omsorg, sonl regeringen sålunda utvecklade för· att bereda
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en god afsättning för skotska sillen, framkallade en näringsform, som är den

kraftfullaste inonl detta yrke, -man känner. Skotska hafsfisket utöfvas med

-ett ovanligt stort antal båtar. Detta uppgick år 1881 till 4,997 st. båtar med

minst 30 fots köl och 79,496 tons drägtighet, 4,423 st. båtar med 18-30

fots köl och 21,943 tons drägtighet samt 5,389 st. båtar med kölen under 18

fots längd, egande en drägtighet af 12,720 tons, eller tillsammans' 14,809

båtar om 114,159 tons drägtighet, bemannade med 48,121 fiskare. Vidare

gifver det skotska hafsfisket sysselsättning åt 1,063 fiskberedare, 2,398 kypare

och 45,291 personer i öfrigt, eller tillsalnmans med fiskarena 96,873 personer.

Fiskebåtarne beräknas ega ett värde af 622,452 pund sterl., drifgarnen af

663,572 pund sterl. och backorna af 112,4·37 pund sterl. eller tillsammans

1,398,461 pund sterl. Sillfisket utgör, såsom redan af dessa siffror synes,

det långt vigtigaste fisket, och det gifver i sjelfva verket hela det skotska

hafsfisket dess egentliga karakter af ett utpregladt kustflske. Det skotska I

kustsillfisket är ännu det mest betydande sillfiske, som någonsin existerat,

om man nemiigen tager hänsyn till penningvärdet af fångsten. Man kan af

.. dessa förhållanden i Skotland lära ganska mycket. De visa, att man kan

nlisstaga sig, d~ man har en förut' fattad nlening om, att en viss närings

form är den rätta, och att man kan förhindr~ och försvåra deri verkligt

rättas uppkomst genom att arbeta för den förment rätta; men att deremot

genom afsättningens befrämjande äfven en näringsforIn, som man ringaktar,

kan svinga sig upp till den allra största betydenhet. Det är nemligen alldeles

gifvet, att om man befrämjar afsättningen, hvilket kan ske på många sätt

t. ex. genom åtgärder för beredande af en god handelsvara och genom ut

verkande af förmåner med hänsyn till exporten, så skola fiskarena, i samma

mån som de ,härigenom få hög~e betaldt för sin fångst, äfven ega .störr~

resurser att skaffa sig bättre materiel och' att i allmänhet förkofra näringen

samt egna sig åt sådana former för densammas utöfning, som först med en

rikligare afkastning äro möjliga att bringa till stånd. Det är klart, att man

i allmänhet icke kan, framtvinga en näringsforIn. med mindre att de ekono

miska förutsättningarna för d~ss existens finnas till. Eljest går det såsonl i

Skotland med det prenlierade fisket efter holländskt mönst~r, att det fort

sättes jemt så länge premierna utbetalas, och sedan är det slut. I örrigt är

det sjelfklart, att om man icke kan åstadkomll1a det för det allra bästa i sitt
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,slag hållna, så får man nöja sig med hvad m~n har och söka tillgodogöra

sig det på bästa sätt samt ej förgäta den gamla sagan aln· Atte dolske, som,

sedan han fått en' hel släda full af villebråd, jagade så länge efter en ekorre,

- att han lniste både släda och allt.

Ett sätt att befrälnja sillens afsättning, som i ~konomiskt hänseende

kan anses märkligt, är den s. k. sillvrakningen. Under medeltiden hade man

särskilda tjenstemän, som vid handel med viktualier och åtskilliga andra

varor granskade dessa. De benämndes då i norra Tyskland »bracker»,

hvaraf namnet »vrakare» hos oss utgör en öfversättning. Desse tjenstemän

skulle afgifva yttrande, om varorna vara af beskaffenhet att kunna godkän·

nasa I annat fall erhöllo de vrakstämpel, som utmärkte deras underkända

beskaffenhet. Senare' utbildades vrakningen till en genom olika stämplar

utmärkt klassificering af varorna efter deras funna godhet. För att en sådan

vrakning skall kunna blifva af något gagn för sillfisket, fordras det, att den

sker i det exporterande landet och är af den beskaffenhet, att man kan sätta

lit till densamma. Derför anstäldes ock i Skotland från 1809 af· staten

aflönade vrakare, som inspekterade beredningen under hela den tid på året,

då sill saltades. Och sedan dessutom den beredda varan granskats, märkte

de tunnorna med föreskrifna kronstämplar. Detta fortfor oförändradt till

1859. Redan derförinnan hade en opposition emot vrakningen höjt sig i Skot

land; och resultatet blef, att man beslöt, att de, som ville begagna sig af

denna vrakning, skulle betala en afgift derför. Det har visat sig, att, oaktadt

denta afgift numera skall erläggas för hvarje tunna sill, som sålunda besig

tigas, antalet tunnor sill, som vrakas, högst betydligt ökats. Då under åren

1860-69 tillverkningen af saltad sill ökades med 29,6 %, så ökades deremot

vrakningen under samma period med' 55 %- ett lysande resultat! Man

har i Skotland emot vrakningen anmärkt, att den vore otidsenlig och at~

den vore till gagn hufvudsakligen blott för sådana beredare, som icke sjelfva,

kunde öfvervaka beredningen, utan öfverläte detta på andra. Det är nemiigen

gifvet, att om vrakaren nekar ;kronstämpel å ett större parti sill, så tyder

sådant på, att tillsynen vid dess beredning icke varit god. Derför hafva

också de, som icke sjelfva öfvervaka beredningen, stora fördelar af vraknin·

gen. Dessutom åtnjuter denna vrakning det största anseende i tyska mark

naden. Ganska ofta anser man der vrakningen vara så säker, att man, utan
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att vidare undersöka sillen, låter den gå i salu från den ene till den andre.

Detta är en stor fördel, ty när nlan skall ,slå upp silltunnorna för att under-'

söka varan, lider densamma ofta skada deraf. Vidare är vrakningen till gagn'

för beredarne. De hafva lättare att få l~na penningar, när de kunna vis~,

att de exporterat kronstärp.plad sill, än eljest. Härtill kommer, att den vrakade

och godkända sillen betingar ett något högre pris i marknaden och att det

är .vida lättare .. för nybörjare i salteriyrket att komma sig upp, när sillen

vrakas, .ty eljest skulle de stora firmorna lätt hafva fått när~ ~og ett slags

monopol på sillexporten.

De olägenheter, som anföras' emot vrakningen, gå gemenligen ut på, att

den strider mot frihandelsgrundsatserna och vidare att genom densamma för

hindras utbildandet af en ännu mer förbättrad beredning. I detta sista skäl

skulle kunna ligga någon sanning, om icke 'de stora massor af sill,' son1.

ilandföras, gjorde det omöjligt att åstadkomma mer än en fullt jemngod
. . .

beredning. Det är nemligen just det soni erfordras och ingenting annat för

att den vid Btt rikt sillfiske beredda stora mängden af sill skall kunna vinna

bästa anseende och största spridning i ·lnarknaden.

.Då jag 'i ett nyligen utgifvet arbete om sillsaltning, sillvrakning och

sillhandel .utförligare behandlat frågan 0!ll sillvrakningens förmå~er och olä-.

genheter, skall jag ej nu här längre taga upp tiden dermed.

Ett sätt att befrämja näringen, som användts i senare tider och verkat

temligen olika mot sillvrakningen, särskildt då man tager hänsyn till nybör

jares möjlighet att arbeta sig fram, är anordnandet af jiskeriutställningar.

Det är nemiigen klart, att de utmärkelser, som vid utställningarna .meddelas,

utgöra en o~ ock ej synnerligt stor förmån för den som fått, men motsatsen

för den som icke fått del af dem, utan att derför innefatta någon som helst

garanti för att den sålunda utmärkta varan, då den utbjudes i handeln, är

god. Ty om också varan sedermera aldrig så mycket försämras, så qvarstår
,

dock utmärkelsetecknet i alla . fall. De prisbelönta utställningsföremålen äro

ock allt för. ofta icke handelsvaror, ~tan blott för utställning särskildt beredda

artiklar, som icke kunna företes uti, marknaden. Talrika andra skäl mot

dessa allt för ofta, synes det, återkommande och mer välmenta än praktiska

tillställningar kunna för öfrigt anföras.
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Vidare har man sökt befrämja sillfisket genon1 höga if/förseltullar å

sill, ett sätt som naturligen endast" i mycket folkrika sillförbrukande länder

sådana som Frankrike' och Tyskland kan 'utöfva någön nämnvärd inverkan

till gagn.

Jag har kanske något länge upptagit tiden med ett ämne, som på det

hela taget icke erbjudit något större intresse, men hv~rs stora vigt och

'betydelse får vårt land dock torde hafva berättigat detsamma att blifvå före

mål för Nationalekonomiska föreningens uppmärksamhet.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 30 mars 1883-

Ordförande: Presidenter~ H FORSSELL.

Till ledamöter i föreningen invaldes:

~ Herr v. Häradshöfdingen F. qf KliJ~teber9,

» v. Häradsh~fdingen E. Cassel,

» t. f. Byråchefen H Martir~ och

t. f. Kommerserådet S. (;ederscJiiöld.·

Sedan den af herrar revisorer afgifna ~erättelse föredragits, bIef i "en

lighet med den deri gjorda heln"stäl1an ansvarsfrihet beviljad, för nästlidet års

förvaltning~

Härefter företogs det för aftonen utsatta öfverläggningsälnnet:

Öm stämpelskatt å transaktioner.

Öfverläggningen inleddes af

Herr v. Häradshöfdingen Ribbing: Enligt en bekant historisk tradition Il

harva stämpelskatterna att för sin tillkomst tacka en holländare, som genom

denna uppfinning vann ett af Generalstaterna utsatt pris för angifvandet af

en ny, inbringande och på samma gång lätt uppburen skatt. De infördes i"

Holland år 1624 och adopterades snart i öfriga europeiska länder. De hafva

ock, der de blifvit i någon högre grad använda, allmänt erkänts vara i be

sittning af de egenskaper, som förskaffade deras uppfinnare segern i nyss

nämnda pristäflan. "De inkomster de beredt" statskassan hafva varit högst
4
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betydliga, och uppbörden bar lätt och billigt f6rsiggåt~, på samma gång de i

jemförelsevis ringa grad känts tryckan~e för de. skatt,dragande~

Dessa egenskaper hafva för den praktiske finansmann.en. utgJort ett fullt

tillräckligt skäl' för ofvannämnda skatters bibehållande och utvec~Iande. För

den vetenskaplige finansiäraren åter har det mött åtskilliga svårigheter att :upp

visa deras berättigande likasom ock att angifva deras. funktion' inom skatte

systemet. Hvad SOIU företrädesvis .frainkallat denna svårighet är, att under

benämningen stämpelskatter i de olika ländernas skattelagar salnmanfattats de

mest olikartade afgifter. Uttrycket är nelnligen icke hemtadt från någon väsentlig

egenskap hos ifrågavarande .afgifter, utan från den form hvarunder de uppbäras.

Granskar man emellerti~ de olika stämpelskatterna, så finner lnan snart att,

oafsedt vissa lätt urskiljbara konsulntionsskatter som uppbäras på detta sätt,

hithörande afgifter äro att hänföra till tvänne grupper af lnycket olika natur.

Å ena sidan stå nemligen afgifter, som äro att anse såsom ersättning till

staten för särskilda, den enskilde direkt lemnade tjenster, en art af stats

inkomster, som af tyske finansrättslärare plägar betecknas med benämningen

»Gebiihren». Å andra sidan åter stå afgiftel\ hvilka icke motsvaras af någon

motprrestation ~ statens sida eller der åtminstone afgiftens belopp icke står i

något förhållande till prrestationens värde. Ett yttre kännelnärke mellan dessa

arter af afgifter, hvilket i flertalet fall kan anses pålitligt, är att stämpelafgift

i ena fallet utkräfves för inlagor till offentliga myndigheter eller ifrån dem

utgående expeditioner, i andra fallet för en?kilda handlingar af n1era privat

rättslig beskaffenhet. Ett. annat, om än ick~ heller det fullt pålitligt känne

tecken förefinnes i sättet för afgiftens beräknande. I de fall, då' den bör an

ses såsom ersättning för en af staten omedelbart lemnad tjenst, är den i .all

mänhet bestälnd till ett visst belopp samt icke högre, än atL den kan anses

'" såsom en godtgörelse för det besvär och den utgift, som af den utaf den

enskilde påkallade åtgärden vållas det allmänna. I lnotsatt fall åter äro af

gifterna gemenligen satta i viss, mer eller mindre noggrant utmätt proportion

till det .värde den stälnpelpligtiga handlingen representerar. Redan den om

ständighet, att man här till bestämningsgrund för stärilpelbeloppet valt hvad

man kan kalla handlingens förmåga att bära en afgift, tyder deruppå, att ,här

föreligger en skatt i· 'egentlig mening, en skatt, som drabbar förvärfvet af

privaträttigheter. Af enahanda art äro ock .vissa skatter å transaktioner, som
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uppbäras utan förmedling af stä'mpel, såsom de franska enr'egistrementafgif

terna~

Dessa skatters natur har emellertid länge blifvit af finansIärarne miss

känd. Orsaken härtill är företrädesvis att sökaderuti, att de i fdljd af upp

bördssättet sammanblandats med de' afg~fter, som vi förut betecknat med den

tyska, termen »Gebiihren». De hafva derför blifvit af skrift~tällarnebedölnda

efter de grundsatser, som funnits böra göras gällande i afseende på sist~

nämnda slag af afgifter. Så förklarar lJmR!enbaclt, sedan han karakteriserat

»Gebiihren» såsom ersättningar för speciela statsprrestationer, påkallade åf

den enskilde, att då i de positiva skattelagarne sådana afgifter beräknades

efter de värdebelopp, hvarom det för de enskilde vore fråga och ej efter den

omkostnad för staten, som föranleddes af den påkallade åtgärden, vore detta

ått anse såsom ett fiskaliskt n1iss~bruk. Ännu mera vore detta fallet, der

stämpelafgifter utkräfdes utan att någon offentlig myndighets åtgärd påfordrades

såsom vid vexelstämpeln, stämpeln å connoissement m. fl.
l

En annan utmärkt författare, Rau, söker väl förklara afgifterna af sist-

nämnda ,slag såsom ersättning för användandet af vissa af staten stadgade'

rättsnormer, men kommer det oaktadt till det resultat, »att. upptagandet af

stämpelskatt å många privata urkunder vore att anse allenast såsom ett sätl

att vid åtskilliga tillfällen tillegna statskassan en del af medborgarnes, ,för

mögenhet».

Andre skriftställare åter hafva ryggat till~aka för att _bryta stafven öfver

en inkomst, som spelade en så betydande roll i många staters hushå~lning, samt

fördenskull sökt vindicera de egentliga stämpelskatterna en särskild plats inom

skattesystemet. Ett försök i denna rigtning finner man hos tvänne författare

från första tredjedelen- af innevarande århundrad~, Jacob och Jl;falchus. De

.förklara, att, under det att »clie Gebuhren» äro att anse såsom godtgörelse

för _statsprrestationerna, äro åter de egentliga stämpelskatterna en skatt å

konsumtiol1/el~ af de nyttigheter statslifvet medför. En mera skenbar än

verklig likhet· med denna uppfattning eger en högst egendomlig åsigt, som

nyligen blifvit framstäid af Bilinski. Denne författare, hvilken lägger .en

synnerligen stor vigt på lyxskatter såsom ett medel att träffa de större

inkomster, hvilka undandraga sig den direkta inkomstskatten, tror sig kunna

inordna de egentliga stämpelskatterna under lyxskatten. Hans tankegång
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är dervid ' i korthet följande., Under det" andra 'direkta skatter träffa den

skattskyldiges sedvanliga, genom arbete förvärfvade inko1l1st, afser stämpel

sl)atten att drabba extra ordinära, den skattskyldige utan hans, förskyllan till

fallna inkomster; Sådana inkon1ster äro ej att anse såsolTI ett' behof för

mede'lklassen.. ' Hvad som öfverstiger. medelklassens behof är lyx~ Alltså äro

.dessa oförskyldiga inkomster, såsom" arf, gåfva,' spelvinster, o. d. lyx, samt

stämpelskatten en lyxskatt. Oafsedt den egendomliga utsträckning af be

greppet lyx,' som detta resonnemang förutsätter, ligger det i öppen dag, att

stämpelskattens område. blir mer. än skäligt inskränkt,' om den sålunda hän

'visa~ till ållenast förvärf »sub titulo gratuito».

Långt innan sist anförda åsigt framstäldes, hade dock den vetenskapliga

~nansläran vunnit en annan och vida sundare utgångspunkt för förklaringen

af ifrågavarande skatter. l 'sitt år 1860 först utkomna. arbete hade nemligen

von, Stein, sedan han först strängt afskiljt de egentliga stämpelskatterna från

de afgifter, som kunde anses ,utgöra ersättning för en af staten direkt lemnad

tjenst, angifvit de förras natur såsom skatter på de särskilda förvärfshand

lingarna i motsats, mot inkomstskatterna, hvilka vände sig mot yrkesverk

samheten i dess helhet. Såsorn grund för anordnandet af förstnälnnda art

af skatter, anförde" v. Stein, att hvarje affär komme till stånd af den anled

ning, att den afyttrade saken eller rättigheten för köparen hade ett högre

värde än för ~äljaren. Den värdetillväxt, SOITI sålunda vore en följd af den

allmänna rörelsen, borde utg.öra föremål för beskattning. Detta är uppgiften för

stämpelska~terna, eller såsom v. Stein benämner delTI, die Verkehrssteuerl1.

Denna åsigt lider nu visserligen af betydliga brister. Så torde antagandet, att

hvarje akt af den allmänna rörelsen medför en vinst, med fog kunna anses

såsom en fiktion. Vidare måste i flertalet fall summan af de genom de sär

skilda förvärfshandlingarna realiserade vinster betecknas såsom samman

fallande med inkomsten af förvärfsverksamheten i dess helhet, hvilken ju

träffas af andra, efte~ dennas storlek anlagda skatter. Just denna sistnämnda

betraktelse har föranledt v. Stein att, i senare utgifna upplagor af sitt arbete,

helt .och hållet förneka de af honom karakteriserade rörelseskatternas be

hörighet.

Den noggrannare undersökning af dessa skatters natur, som bIef en

följd af den sjelfständiga ställning v. Steins åsigt inrymt dem, har dock visat,



Om stämpelskatt å transaktioner. ,53

L

att de hafva en vigtig plats att fylla i skattesystemet. I 'det att de träffa

fö'rmögenhetsobjekter, då de af den ',allmänna" rörelsen, öfverflyttas från en

hand till en annan och såmedelst blifva synliga, lnöjliggöra de till'en början

€n beska~tning af inkomster utaf en icke yrkesmässigt drifven affärsverk

samhet, en inkomstart som i vår tids ekonolniska lif ingalunda' är a~' ringa

betydelse. Vidare -medföra de' en verksammarebeskåttnihg af en i. följd af

gynsan1mare konjunkturer mera' stegrad affärsverksamhet, under de~,'att ä{veri

den bäst anlagda inkomst~katt.' hlifvudsakligen lnåste rätta sig efter medel-

,niv~n ,af, affärsvinsten. ' Slutligen' lemna de en, möjlighet att utjemna, före

fintliga brister i skattesystemet, i det att de kunna anläggas så, att de sär

skildt träffa vissa ~nkomstarter, so~ hafva en större lätthet att undgå' en

mot deras storlek och art fullt svarande beskattning.

Granskar man elnellertid den allmänna karakteren af de europeiska

kulturstaternas nuvarande skattesystem, så torde man få lnedgifva, att de

lemna ett ganska vidsträckt fält för en ~ådan utjemnande ·verksamhet. Har

, till bidraga följande omständigheter.

Den öfvervägande betydelse konsumtionssk~ttern~ allt mera vunnit.

Skola dessa gifva afsevärda inkomster, måste de drabba artiklar hvilka, om

än icke hänförliga till de oundgängliga lifsförnödenheterna, dock för massan

af folket utgöra föremål för en vidsträckt för.brukning. Då härtill kommer

att v~d den stora liflighet affärslifvet numera vunnit, den 'vigtigaste af dessa

inkonister, tullen, icke ,utan stora olägenheter kan anordnas så, att 'de tul1

pligtiga .varornas qvalitet och deraf beroende värde' i någon högre grad vid

tullheskattningen ~ea_ktas, blir resultatet oundvikligen det, att konsumtions

skatterna jemförelsevis vida tyngre drabba de' mindre bemedlade klasserna

än de ekonomiskt starkare, taga i· anspråk en vida större, del' af daglönarens

arbetsförtjenst än, af kapitalränta- och, affärsvinst.

Det andra hufvudslaget af skatter, ink<::>mst- och förmögenhetsskatterna,

,äro. väl bestämda att utgå i proportion till inkomsternas belopp, men har

med äro dock ännu icke rättvisans fordringartillfredsstäld~. Den olika skatte

förmågan hos lika stora inkomster, allt, eftersom de äro af nlera eller mindre

öfvergående art, äfvensom: den större· inkomstens förmåga att bära äfven jem

förelsevis 'högre. skatt, har 'redan vid ett föreg~ende tillfälle' utgjort f6remål för

Nationalekonolniska- föreningens uppmärksamhet. Likaså de hardt när oöfver-
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.vinneliga svårigheter, som möta forsöket att vid inkomstskattens gestaltning

i någon högre grad taga hänsyn till dessa omständigheter. I 'stället erbjuda

nu stälnpelskatterna en tjenlig form för att taga i anspråk den större skatte

förmågan hos inkomster af fast eller rörligt kapital med eller utan förening

med arbete.

Slutligen och oberoende af de .lagbestämda reglerna för beskattningen

har särskildt inkomsten af det rörliga kapitalet en synnerlig lätthet att undan

draga sig beskattningsmyndigheternas ouppmärksamhet. Det måste derför an

ses såsom en angelägenhet af vigt att anordna en skatteform, som formår att

utan inqvisitoriskt inträngande i de enskilde medborgarnes hushållning träffa

kapitalet hvar helst det visar sig, samt af detsan1ma utkräfva ett efter dess

skatteförmåga lämpadt bidrag till det offentliga. En sådan roll torde med

mesta förhoppning om framgång kunna anfortros åt en skatt å öfverflyttningar

af f6rmögenhetsrättigheter, vare sig den sker genom succession i en afliden

persons rättssfer eller genom aftal mellan lefvande. I förra fallet hafva vi

att göra med arfsskatt, i det senare med skatt å transaktioner. Den forst- .

nämn?a har tillforene utgjort föremål för föreningens förhandlingar. Upp

märksamheten torde fördenskull för det närvarande böra fåstas uteslutande

på den senare.

Mot de ofvan anförda skäl, sonl tala för lämpligheten och' behöflig

heten af denna länk i skattesystemet, har blifvit anfördt, att skatterna å
l

transaktioner drabba oJ'e7nnt, i det att egendomsöfvergångarne i vissa hus-

hållningskretsar är mycket oftare påkommande än i andra samt skatten så

lunda vida tyngre. faller på de förre. Särskildt ofördelaktigt ställer sig denna

ojemnhet, då man tager i betraktande, att just en talrik klass af de mest

ekonomiskt mättade existenster minst köpa och sälja samt förty, ehuru i be

sittning af synnerligen hög grad af skatteförmåga, föga trätTas af en skatt å

transaktioner. Betraktar man dessa skatter i och for sig, är denna anmärk

ning onekligen grundad. Men dess vigt förringas' betydligt,' om man tänker

sig ifrågavarande skatter konlbinerade med en rationelt anlagd arfsskatt.

. Genom denna dragas ock de förmögenhetsmassor, som föga deltaga i den

allmänna rörelsen in under en motsvarande skattskyldighet.

.En annan anm~rkning, som med mycken styrka blifvit framstäld af

o" engelska och franska nationalekonomer,' är, att ifrågavarande skatter lägga
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,band på rörelsen samt sålunda 'för~indra produktionsmedlens öfvergång till

de händer, som äro mest skickliga att till sin 'egen och, det allmännas nytta

använda dem. Någon högre grad af giltig~et torde ej kunna tillerkännas

denna anmärkning annat än för den händelse, af~ sådana skatter äro alltför

högt tilltagna. I andra fall torde spekulationsand~n i våra dagar vara till

räckligt starkt utvecklad för ått ej låta sig afskräqkas deraf, att staten gör

anspråk på en måttlig andel i den vinst, so~ ett företag afser att realisera.

Ytterligare anföres, att dessa skatter' träffa icke en -förvärfvad inkolnst

utan ett i produktionens tjenst verksamt kapital samt sålunda minska folkets

produktionsförmåga. Häremot må' erinras derom, . att det sätt, hvaruppå skatt

skyldigheten mätes, är af föga eller ingen betydelse för frågan, huruvida be

skattningen inkräktar på landets produktivkapital. Detta beror helt och hållet

på beskattningens totala höjd samt de till statskassan influtna medlens an

vändning.

Vidare anmärkes, a~t det möter stora svårigheter att afgöra, hVelTI som

slutligen drabbas af en dylik skatt, enär det i albnänhet skall lyckas den,

som vid den beskattade transaktionen intar den starkare ställningen i kon

kurrenskampen, -att skjuta skatten öfver å den andra' parten. Denna olägenhet

torde .i allmänhet ej kunna förnekas. Den är dock gemensam för de flesta

slag af skatter, och torde, helst vid det dunkel' som ännu råder öfver hela

kapitlet om skatternas öfverskjutningsfenomen, ej kunna vara allt för be

stänlmande.

Slutligen och med mycket skäl fästes uppmärksamheten på svårigheten

att vid en talrik klass af förvärf utaf privaträttigheter, kontrollera skattens

utgörande. En mängd transaktioner kunna försiggå medelst en formlö~

muntlig ,öfverensk.ommelse. Huru skola dessa träffas af skattskyldigheten?

O äfven der skriftligt artal upprättas, kommer detta ofta aldrig under en

offent.lig myndighets ögon. Huru utkräfva stämpelafgiften af dessa handlingar

utan ett odrägligt inträngande i det privata afIärslifvet? Och kan staten ej

åtkomma annat än de transaktioner, hvilka fordra större offentlighet, ligger

den faran nära för handen, 'att vissa grenar af den allmänna rörelsen på ett

orättvist sätt betungas i jemförelse med andra. Graden och omfattningen af

denna olägenhet äro i hög grad beroende på h~la gestaltningen af rättsväsendet

i, de olika länderna. Der såsom { Frankrike en mängd af de vigtigaste rätts-
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handlingar måste upprättas af offentligt anstälde 'notarier, der möter ringa

s';årighet "att fordra jemväl en inregistrering af ,samma 'handlingar samt i

sammanhang dermed utkräfva 'skatten. Der åter såsO'ln i Sverige hvarje

öfverenskommelse, oafsedt dess form, med få undantag är giltig, så snart den

är bevislig, måste stämpelskatten å transaktioner inskränkas inom vida trängre

g~änser. Men äfven ~nd~r sådan~' forhållanden kan staten otvifvelaktigt geno~ ,

klokt utväljande af 'de stämpelpligtiga handlingarna och moderata skattesatser

småningom vänja allmänheten vid ett vida mera energiskt bruk af ifråga

varande beskattningsform än det hos oss nu rådande. '

Att, derest 'det hos oss skulle blifva behöfligt att uppsöka nya skattetitlar,.

ett sådant vidsträcktare bruk af st~mpelskatt å transak~ioner vore att i första,

rummet anbefalla, derom torde intet tvifvel behöfva råda. I vårt skattesystem

återfinnas samtliga de luckor, som, enligt hvad ofvan blifvit visadt, gifva dessa

skatter en betydelsefull uppgift i den utjemnande rättvisans tjenst. En högst

ansenlig del af statsinkomsterna upphemtas på konsumtionsbeskattningens

väg. Tull- och bränvinstillverkningsafgifterna uppgå till örver hälften af samt

liga statsinkonisterna. Ett sådant förhållande talar onekligen starkt till fördel

för' användandet af en skatteform, som kan anordnas så, att den företrädesvis

tager de~ större skatteförmågan i anspråk. Likaledes tager vår inkomstskatt

ej hänsyn vare sig till de olika inkomstslagens olika skatteförmåga eller till

de större inkomsternas äfven proportionsvis större kraft att bära afdrag till

det allmänna. Och vid de svårigheter~ som möta att härvidlag fastställa

några icke allt för godtyckliga regler, torde icke heller något afsevärdare be

aktande af dessa de olika inkomsternas olika skattekraft vara att vänta eller,.

.ens kunna anbefallas. Men vid sådant förhållande är. ju stämpelskatten be

höflig till kompletterande 'af inkomstskatten. Äfven för utjemnande af orätt

visor, som uppstå genom' en bristfällig tillämpning af gällande lagar angående

inkomstskatten, har stämpelskatten hos 'oss' en vigtig uppgift ~tt' fylla. Vi

erinra oss säkert alla det uppseende, som väcktes af åtskilliga, för några år

sedan inom Riksdagen lemnade upplysningar angående de ojemnheter, som i

åtskilliga trakter af ~andet forekomma vid bevillningstaxeringen af fast egen

do~ 'på landet. Icke mindre ofullständigt torde storå delar af landets rörliga

kapital träffas af den inkomstskatt, som är afsedd att af detsamma utgöras.

Dessa synpunkter kunna ,med skäl föranle'da till den frågan" huruvida det ej
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är af en sund finanspolitik påkalladt att, äfven utan afseende å möjligen 'In

trädande behof af större statsinkomster, genom en försigtig utsträckning af

bruket af stämpelskatten vänja befolki1ing~nvid denna skatteform, och sålunda

för framtida behof lätta tillgången till en inkomstkälla, som annorstädes visat

sig vara ett synnerligen beqvämt och, der skatten'ingått i vanorna, för'. de

skattskyldige föga besvärande medel att uppbringa betydande inkomstbelopp

for staten. Till en sådan uppfattning kan man jemväl föranledas af. den rela

tivt ringa betydelse denn~ skatteform för närvarande hos oss eger. Enligt

de af Skattereglerings- och Förberedande skattejemknings~omiteernaframlagda

utredningar, inflyta genom -nämnde skatt i Frankrike 22,8 %af samtliga stats

inkomsterna, i Nederländerna 20,3 %, i Belgien 20 %, i England 13,6 %, i

Grekland 13 %, i Danmark 12,3 ~b, i Österrike 12, l %, i Italien 9,8 %, i

Preussen 9, 1 ~~, men l Sverige allenast 3,9 %. Afser man åter f6rhållandet

mellan inkomstens belopp och rikets folktnängd, uppgå de stälnpelafgifter,

som för närvarande hos oss .uppbäras till vid· pass 65 öre på person, hvar

emot de i Danmark utgöra 2 kr. 38 öre, i England 6 kr., i Belgien 6 kr.

75 öre,- i Nederländerna 6- kr. 95 öre och i Frankrike ända till 11 kr. 75 öre

på person.

De skäl åter, som kunna göras gällande mot en utsträckning af stämpel

skattens användning i vårt land, äro foreträdesvis att hemta från den stora

frihet, som hos oss råder i afseende å formen för p'rivata artal och öfverlåtelser,

saint den deraf följande s~.årigheten att n~gorlundanöjaktigt kon1rollera efter~

l~fnaden af stadgar rörande stämpelskyidighet å dylika transaktioner, obe~o~

ende deraf huruvida de i den enskildes intresse för offentlig myndighet företes.

Innan jag går att yttra några ord i anledning af denna fråga,- torde

dock ett försök böra göras t~ll en indelning af de allmännast före.ko.mmande

slage~ af stämpelafgifter å transaktioner sront några uppgifter böra lemnas

om de bestämmelser, sonl angående de olika slagen af stän1pelskatter finnas

stadgade i några länder, der denna skatteform är mera utvecklad än hos oss.

En sådan indelning möter stora svårigheter i anseende till skiljaktig

heten af de handlingar, som i de olika länderna äro f6rklarade stämpelpligtiga~

Klart är ock att indelningen måste blifva betydligt olika, .allt. eftersom man

uppfattår stämpelskattens natur. Så ser man hos de förfat.tare, -sonlIsträngt

hålla p~, att stämpelskattens grund är att söka i behofvet att kunna med
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skatt träffa _de inkomster, som _tillflyta en person· oberoende af hans regel-

mässiga näringsverksamhet, mer eller mindre lyckade försök att till indelnings

grund för ifrågavarande skatter välja de olika anledningar, som kunna föran

leda sådana extra ordinära -inkorns·ter. Likasom nämnda _.förklarig af dessa I

skatters natur syntes mig for trång, så synas mig ock berörda .indelningar

synnerligen konstlade. Naturligare förefaller det då att indela dessa afgifter

efter arten af de transaktioner, på hvilka de hvila. Om man då till en början

från undersökningen utelemnar samtliga de förlnögenhetsöfvergångar, som för- .

anledas af dödsfall, kunna hithörande skatter indelas i tvänne hufvudgrupper

allt eftersom de träffa transaktioner angående egande- och nyttjanderät~ eller

fordringsrättigheter i vidsträcktaste mening.

1. Stän~pelskatter sonl tr4ffa transaktioner angående egande- och,

nytt;janderätt.

Sådana skatter utgå i de olika länderna efter synnerligen skiftande'

normer; och får jag i det stycket hänvisa till den redogörelse,_ som blifvit

framlagd af Skatteregleringskolniten.

Beträffande afgifterna ~ transaktioner rörande .fast egen~om torde i det

praktiska statslifvet meningarna vara odelade angående deras lämplighet; den

enda tvekan, som här förekommer, rör afgifternas belopp. Inom den ekono

miska v~tenskapen hafva deremot betydande stämmor höjts mot detta slag

af skatter. Så förmenar Stuart-Mill, att de hindra jordegendomens fördelning

i lagom stora possessioner samt dess öfvepgång i de dugligaste händer, en

uppfattning som står i nära sammanhang med hans' ovilja mot de i. få

händer samlade latifundierna. Denna farhåga torde elnellertid vara skäligen

Qgrundad, hvilket bäst kan inhemtas af Frankrikes exempel. Der är afgiften

för försäljning af fast· egendom _den största.kända, och i intet annat -land torde

dock jordens styckning hafva gått så långt eller försäljningar af fast egendom

-vara så talrika. En anna~ betänklighet mot afgifter för transaktioner rö

rande fast egendom framställes af Adam Snlit/~ samt efter honom af talrika

-nationalekonomer. . Han... anser nemligen, att den~a afgift alltid, åtminstone

.då det gäller jordbruksfastighet, kommer att- drabba säljaren. Denne är nem

ligen, enligt Adam Smith, alltid af ekonomiska eller sociala skäl nödsakad att

.afyttra sin egendom, under det att köparen allenast har att betänka, huru~ida

.han med köpet vinner en fördelaktig kapitalplacering. Den sistnämnde inne-
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- har alltså en vida starkare ställning' i konkurr'enskampen och måste- derför

obetingadt lyckas- i att skjuta den tunga, skatte'n innebär, öfver på säljaren.

Så sann än denna iakttagelse torde vara, när fråga är om större jordkom

plexer, for hvilkas fårvärf fordras ett större kapital, lika mycket torde den

behöfva modifieras i ett samhälle, der smärre jordegendomar, brukade af

egaren sjelf, utgör flertalet. Besittningen af sådana är så värderad såsom,

utgörande ~ästa sättet att tillgodogöra den egna arbetskraften och såmedelst

bilda förutsättningen för ,en sjelfständig ekonomisk existens, att lSä~arne be

finna sig i en minst li.ka god konkurrensställningsom köparne.

Icke heller möter någon afsevärd svårighet att öfvervaka utgörandet af

dessa afgifler. Förvärfvet af egande- och nyttjanderätt till fast egendom är

i allmänhet i rättssäkerhetens intresse bundet vid vissa offentliga formaliteter,

vid hvilka äfven afgiftens utgörande med lätthet kan förenas.

Helt annorlunda ställer sig frågan i afseende ~ transaktioner angående

lös egendom. Äfve? i de fall, då sådana artal gemenligen afslutas skriftligen,

möter det dock vida större svårigheter. att kontrollera dessas uppvisande in w

för de offentliga lnyndigheterna. Emellertid kunna de slutsediar som fåre w

komma i grosshandeln möjligen utan alit för stora betänkligheter underkastas

stämpelpligt, särdeles der de uppgöras genoln bemedling af lnäklare. Men

på många olnråden kan en skyldighet att skriftligen uppgöra aftal angående

lös egendom icke ifrågasättas utan ett odrägligt betungande af rörelsen. De

frälnmande skattelagarne ·hafva derför sökt, på en eller annan omväg nå

handeln lned lösören. Dit kan man räkna stämpeln å qvittenser samt å

handelsböcker. Dessa skatter förutsätta emellertid så tryckande kontroller å

den privata affärsve~ksamheten, att de' endast i nödfall torde böra anlitas.

En anna~ stämpelskatt, som väl- skenbart träffa~ en helt annan art af

affärsve~ksamhet, men dock ytterst afser att beskatta transaktioner med eller

besittning af lösegendom, är stämpeln å fårsäkringspolicer för lösören och

handelsvaror. Stämpelafgifter för försäkring ,af handelsvaror och lager mot

sjö- och eldfara torde kunna anses såsom en skäligen jemt fallande skatt å {

handelstransaktioner. Vidkommande åter sådana lösören, som förekomnla i

det: enskilda hushållningen, kan man väl villigt erkänna; att besittningen af

ett stort lösörebo anger en större skatteförmåga, och sålunda rimligen kan

läggas till grund för en högre beskattning. Fråga torde dock vara, om ej
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denna' synpunkt lä~pligare bör få blifva bestämmande vid taxeringen till

inkomstskatt än föranleda en b~skattning, som möjligen kali motverka den

-allmännare .användning~n af försäkringsanstalterna.

Såsom af det föregående fran1går,' kunna transaktioner med lös egendom

icke göras till foremål för stämpelbeskattning i lika hög grad som öfverlåtelser

af fast egendoln. Skola alltså stämpelskatterna ej i grund. förfela ett af sina

hufvudsakligaste ändamål, som är att beskatta det i våra dagar så be~

tydande. rörliga kapitalet, så måste statsmannen ut.finna en annan utväg att

träffa detta. Detta sker genom att uppsöka detsamma, då det samlat sig i

form af penningkapital fö~ att deltaga vare sig i kredit- eller associations

affärer. Vi föras sålunda till den andra hufvudgruppen af stämpelskatter,

de som

2. Afse transaktioner mecl.fordringsrättigheter.

Hit äro att hänföra de i de. flesta länder stadgade, om an efter mycket

skiljaktiga regler utgående stämpelafgifter å skuldebref, vexlar, aktier m. m..

Det lider intet tvifvel, att. desså handlingar i normala fall utgöra an

tingen ett bevis på tillvaron af ett· samladt kapital eller medel för kapital

bildande verksamhet samt sålunda," enligt förut angifna grund~r, lämpligen

utgöra foremål för stämpelskatt.· En ofta yttrad farhåga är väl, att vid

kreditaftal dessa skatter i allmänhet skulle: drabba lånesökaren, enär hans

konkurrensställning skulle vara. svagare, samt sålunda träffa icke egaren

af kapitalet utan en helt. ·annan person, hvars skatteförmåga sannolikt icke

vore synnerligen stor. Men dels lärer det vara svårt att afgöra, på hvem

skatten ytterst. skall komma att falla. Detta torde· i hvarje. fall blifva beroende

af den säkerhet debitor kan erbjuda, äfvensom· på förhållandet mellan till

gång. och efterfrågan på lånekapital. Dels kan n1an af hänsyn härtill och i

full öfverensstämmelse med .grunderna för stämpelskatten, inskränka den

samn1a till sådana fordringsbevis, som åtminstone böra antagas angifva till

varon. af en kapitaltillgång å kredittagarens sida, vare sig en. emottagen vara

såson1 vid vexeln·. eller en till säkerhet för lånet pantsatt tillgång såson1 vid

skuldförskrifning mot hypotek. . Att detta antagande icke alltid motsvaras

af verkligheten, är väl kändt. Men lagstiftningen kan ej taga hänsyn till

undantagsfall, helst då ingen nödvändighet föreligger att för ett slag af kredit- 

aftal begagna former, som egentligen äro afpassade efter andra kreditaftals



Om stämpelskatt å transaktioner. 61

L

natur, och med hänsyn till detta- förhållande funnit$ kunna utgöra föremål

för beskattning.

En annan betänklighet föreligger mot att göra dessa kreditaftal stämpel

pligtiga i -andra, fall, än då den upprättade, handlingen för intecknings eller

betalnings sökande hos v~derbörande lnyndigheter företes. 'Att ett sådant

vilkor icke är grundadt i stämpelskattens väsende, torde af det föregående

framgå. Icke heller har det ens i 7Jår lagstiftning alltid varit fullständigt

genomfördt. Sålunda finnes i stämpelpappersförordni1!gen' af den '4 december
I ' '

1660 - den äldsta hos oss utfårdade - stämpelsatser bestämda för skulde-'

bref, utan att stämpelpligtigheten göres beroende af handlingens uppvisande

inför offentlig myndighet Detsamma gäller i nuvarande 'stämpelpappers~'

förordning om vexlar och anvisningar' dragna å utrikes ort' eller stälda 'att å

utrikes ort betalas.

Det är sålunda ej mot principen af kreditpappere'ns skattepligtighet,

,oberoende af någon påkallad verksamhet· från myndigheternas sida, som in

vändningarna i detta afseende kunna vända sig. De vinna då' stöd hvarken

af grunderna' för stämpelbeskattningen eller af denna beskattnings historia i

vårt land.

Desto starkare äro de erinringar,' som kunna hemtas från -svårigheten

att kontrollera, att föreskrifterna angående stämpelbeläggning af sådana affärs-'

papper i allmänhet iakttagas. En omständighet, som dock i icke ringa mån

förminskar denna svårighet, är, att kreditrörelsenhos oss i ganska hög grad

blifvit koncentrerad i bankinrättni1ngarna. ' Sannolikt största delen af affärs

papper i vårt land passera under någon del af sin olnloppstld en eller.annan

bankinrättning. På detta förhållande har man', såsom det tyckes med fullt

skäl, grundat det antaga:ndet, att en ganska verksam tillsyn skulle hållas ,der

öfver, -att ifrågavarande papper blefve i behörig ordning försedda med stämpel.

Den korta öfversigt jag lemnat öfver de olika slagen af stämpelskatter

har nu af sig sjelf kommit att blifva ett svar på frågan, huruvida en utsträck

ning af denna skatteform finge anses hos oss kunna genomföras utån någon

genomgripande förändring af vårt rättssystem i öfrigt. Såsom föreningen

hört, har jag ansett denna fråga kunna med vissa inskränkningar jakande

besvaras. Naturligtvis har jag ej ansett· mig ega erfarenhet nog angående

affärslifvets former för att ingå på frågan rörande de 'närmare anordningar,
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som i följd af en sådap. utsträckning blefve behÖfliga. Desto vissare är jag,

att denna erfarenhet finnes i 'hög grad hos många af de närv·arande. Det är

mig derför kärt att få öfvergå till åhörarens roll.

Härefter yttrade sig:

Herr Grosshandlaren Söderströnl: Efter det sakrika anförande, som

den föregående talaren haft och den redogörelse, för hvad stora national

ekonomer tänka i denna sak, som han deri lemnat, vore det förmätet af mig

att kOll1ma med någon vidare gensaga mot de sålunda uttalade åsigterna.

Men emedan köpmän blifvit uppfordrade att yttra sig i ämnet och jag är

köpman, skall jag bedja att få göra en liten anmärkning rörande en lucka,

som jag tyckte n1ig finna i .det. eljest förtjenstfulla föredraget, nemligen. i fråga

om stämpelskatt å vexeltran·saktioner.

Att stämpelskatt är e!1 fullt berättigad skatt, medgifver jag gerna.

Hvarje skatt, som staten behöfver, måste den hafva; och följaktligen kan den

skatten vara lika berättigad son1 andra skatter. Men dessa åberopade national

ekonomer tyckas vara fullkomligt vissa derom, att den nu ifrågavarande

beskattningen skulle träffa förmögenheten och kapitalet. Endast en, sqm den

ärade talaren mot slutet af sitt anförande omnämnde, tycktes vara af den

mening, att frågan för herrar nationalekonomer vore något dunkel, och som

om de icke hade klart för sig, hvem denna beskattning. egentligen träffar.

Utredandet af denna fråga är en vigtig uppgift för nationalekonomien, så

att man må komma till visshet om, h.vem skatten träffar i sista hand. För

min del kan jag icke förstå att det är den större förmögenheten i ett land,

som träffas af en skatt på inrikes vexlar. Då man beskattar en vexel, så

beskattar man ju just den transaktion, som ligger till grund för vexeln, och

skatten faller väl egentligen på det objekt, som är föremål för transaktionen,

hvilket vanligen utgöres af ~förnödenlleter af ett eller annat slag. De flesta

vexlar i vårt land äro enligt den utredning, som Stockholms köpmannacorps

i dessa dagar lemnat, stäida på medelbelopp af 1,300 å 1,400 kronor, hvilka

summor således äfven angifva lnedelstorleken af' de transaktioner som ligga

till grund för vexlarne. Hvari består vid dem transaktionen? De bestå natur

ligtvis i omsättning af rförnödenl~eter af alla slag, som öfvergå från en hand

till en annan. Det är den större köpmannen, som säljer sina ·-varor till
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.mindre köpmän eller direkt till konsumenten och som får vexeln. Det är

fabrikanten, hvilken sålt sin vara, som får rättighet att· draga vexeln. Allt

detta är' transaktioner, hvilkas beskattande dock icke drabbar kapitalet. Jag'

kan icke fårstå, att industriidkare eller handlande eller hvem som helst, som

göra transaktionen, de må vara fårmögne elier icke, någonsin skola taga.

stämpelafgiften ur sina egna fickor. Om en köpman betalar så eller så mycket

i stämpelafgift, så lägger han naturligtvis' den utgiften antingen på varan

d. v..s. i ökadt pris eller ock på sina. allmänna olnkostnader, och hvarje

,affärsman ser nog till att han vid hvarje transaktion i främsta rUlnmet tager.

sina omkostnader med i beräkningen; och sålunda komlner stämpelafgiften

att tynga på komsumtionen. Den är en konsumtionsafgift, som icke träffar

kapitalet. Icke tror jag, att banker, som diskontera vexlarne, får hvilka. •

stämpelskatten skall betalas, viIja kännas vid att betala den skatten. De

fordra nog, att vexeln skall vara stämplad, när den kommer in i banken; och

afgiften lärer väl icke det lninsta' komma att inverka på diskonträntan, hvilken

endast beror på tillgång och efterfrågan af penningar. Skatten kan sålunda

icke träffa egaren till det lånta kapitalet, hvilken alls icke kommer i beröring

med vexelutställaren, enär banken är en mellanhand mellan begge, utan måste'

så vidt jag kan förstå falla på låntagaren, det vill sä.,ga på transaktionen.

Det är får öfri~t en annan omständighet, som särskildt hvad beträffar

vårt land gör denna stämpelskatt på vexlar betänklig och som just i dessa.

,dagar blifvit af några köpn1än, tillhörande Stockholms börs, mycket väl utredd

i en broschyr, som utdelats till Riksdagens ledamöter. Deri fåstes uPPInärk

samhet på, att bruket att begagna vexlar såsom liqvidationsmedel äfven vid

mindre transaktioner är temligen nytt i vårt land. Det började införas för

on1kring 25 år sedan eller ungefär samtidigt _med uppkomsten hos oss af

ordnad bankrörelse. Det gick långsamt till en början, men småningom har'

bruket af vexlar ,utvecklat sig till. hvad det nu är. Och det bör kunna ut

vecklas ännu Iner, om n1an låter utvecklingen fortgå ostörd. De i våra

banker diskonterade vexlars medelbelopp hafva utgjort under de senaste

åren, i riksbanken lnellan 3- och 4,000 kronor, .i de .enskilda bankerna om

kring 1,300 kronor, under det att i Franska banken samma medelbelopp varit,.

vid hufvudkontoret i Paris omkring 800 francs och vid filialkontoren omkring

900 francs. Ännu bör således detta vexelsystem hafva ett stort utrymme hos
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()SS för vidare utveckling. Införandet af detta vexelsyst~m,har haft det goda

med sig,' att jemte underlättande af handels- och' fabriksvarors m. ffi. offi-
\ '

sättning det bidragit till reda 'och ordning i afIärslifvet, ett resultat, som är

af stor nationalekonomisk betydelse. Den punktlighet i liqviderna, som' nu i

allmänhet råder köpmän emelian, var' för 30 år sedan helt och hållet okänd;
l

ocli denna punktlighet har medfört, att de större affärsmännen genom' minskad

risk blifvit i stånd att leverera sina varor med lnindre profit, eller till billi

gare pris än förr till sina kunder, de mindre affärsmännen, och desse sedan

i sin ordning blifvit satte i tillfälle att betjena sina kunder, den stora allmä~- ,

heten, ' för bättre pris. Den s. k. konsumtionskrediten har, numera blifvit

betydligt minskad. För 30 år 'sedan begagnade snart sagdt hvarje bonde

{)ch' torpare på landet ett års kredit hos håndlanden i orten; och i städerna

var förhållan~et enahanda. 'Hvar och en 'köpte på kredit. Detta har lyckligtvis

,numera till stor del upphört. Men denna sträfvan till ett bättre ordnadt

affärstillstånd är ständigt i fortgående; ·den har' ännu ett stycke väg att gå,

{)ch det torde icke vara välbetänkt att genom en stämpelskatts läggande på

vexlar liksom hindra '~en i sin' utveckling, Det är egentligen de små vex

larne, som denna skatt skulle komma att hårdast drabba. Och då acceptan

terne säkerligen skola draga' sig för att acceptera dessa smärre vexlar, Oln,

de' tillika skola betala stämpel' på dem, äfvensoffi många. trassenter af salnma

skäl skola underl~ta att trassera mindre helorp, så kan sådant lätt leda der

hän, att vi komma tillbaka till samma förhållanden som för 30 år sedan.

Och jag finner äfven denna omständighet särdeles betänklig.

Herr Presidenten "rrern: Det är sent på aftonen, och jag skall derför,

<>aktadt frågan är af stor vigt" söka undvika att för mycket fördjupa mig deri.

Jag anser, dessa ifrågavarande skatter i allmänhet föga lämpliga, derför

att de i högst ringa grad motsvara d~t ändamål, som med dem åsyftas och

som vi nyss hörde angifvas, nemligen att man genom dem skulle. åtkomma

-den större förmögenheten på ett sätt, som hvarken inkomstskatten eller kon

sumtionsskatten förmår. Efter mitt förmenande skulle man snarare kunna

:betrakta dem såsom ett komplement till de konsumtionsskatter, hvilka före

trädesvis drabba de arbetande klasserna. Huru ställa' sig då dessa skatter

gent emot förmögenheten. Referenten medgaf sjelf, att de icke träffa sådan
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, , större förlnögenhet, som sällan eller aldrig är förelnål för transaktioner, och

hvilken lna.ll derför söker träffa genom en särskild skatt, den s. k. arfs

-skatten. Detta är nu ett särskildt kapitel, och jag skall icke fördjupa mig

deri. Jag vill plott' nämna några former, under hvilka denna stänlpelskatt

,träffar den', skattskyldige och tillse om den dervid står i rätt förhållande till

hans förmögenhet. Depositionsbevis, sades det, utmärkte en transaktion,

'hvarigenom en person insatt ett kontant belopp i en bank på viss tid mot

ränta. Nåv:äl, om en landtbrukare på våren säljer sin skörd för det före

gående året och med de penningar, han genom' försäljningen erhåller, på

hösten gör afbetalning å ett hypotekslån, så placerar' han under tide~l pen

ningarne i en bank samt får dervid ett depo'sitionsbevis. En annan jord

€gare har Icke något behof af en sådan deposition; han har t. ex. intet

11ypotekslån eller tillräck~igt med penningar att vid behof röra sig med och

kan derpå använda, hvad skörden in~ragt, I direkt i sin hushållning, t. ex. på

inköp af kreatur eller på sin jords förbättrande genom artificiela' gödnings.

ämnen. Hvilkendera af de två är nu antagligen 'den rik~re? Jag tror att

den, som icke behöfde bära penningarne till banken, var den rikare.

Vex]ar -utmärkte en annan transakt.ion, genoln, hvilken kapital öfver

flyttades från en hand till en annan.

Den andre talaren i ordningen har redan till besvarande upptagit den

frågan,huruvida stämpelskatt å vexlar komme att drabba den större för

mögenheten, och 'påvisade, att det icke blefve förhållandet. Denna ~katt

drabbar icke den, som säljer .och får kontant liqvid, utan den drabbar den

SOln säljer på kredit. Och jag kan icke finna, att den, SOIU gifver kredit,

alltid bör anses vara den rikare.

Och jag kunde upprakna flere liknande exempel. I hvilket fall som

helst, som man uppställer, blifver det omöjligt att finna sambandet mellan

denna skatt och den större· förmögenheten, som deraf skulle drabbas. Jag

tror att detta samband är omöjligt. att utfinna. Derför ,tror, jag äfven att

denna skatt icke. är något annat än en klass-skat.t. Den träffar nemligen
. .

icke såsom inkohlst- och konsumtionsskatter de skattskyldige i allmänhet utan

vissa särskilda klasser bland dem och försvaras vanligen dermed, att dessa

klasser företrädesvis skulle vara oåtko.mliga ·för beskattning på -annan väg.

Och när de /förenänlnda allmän~a skatterna stigit till så stora belopp, att lnan
5
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icke anser lämpligt att använda dern vidare, så' har ,man tillgripit denna.

Den skulle utgöra ett' komplement till ink9ffistbeskattningen, hvilken man tror

dem, SOIU företrädesvis sysselsätta sig' med transaktioner, nelnligen köp

männen, hafva stor ,lätthet att' undandraga sig, och till tull- och bränvins

beskattningen, som antages jemförelsevis hårdare träffa de mindre bemedlade ~

och man anför ofta den stora andel af samtliga statsinkonlster, som från

sistnänlnde konsumtionsskatter hemtas, såsom bevis för' olälnpligheten af

deras ökande och behofvet af nya skatteformers uppsökånde.

Nu är förhållandet hos oss, att tull- och bränvinsmedlen uppgå till

luer än hälften af statsinkomsterna. Jemför nlan oss med andra länder, så

finner lIlan, att i en ~el andra länder, såsom Norge och Nordamerikas För

enta stater, statsinko111sterna upptagas hufvudsakligen på den Indirekta be-

. skattningens väg, under det att åter i andra, såsoln Frankrike, Belgien m. fL '

ett motsatt förhållande eger runl. Men det är omöjligt att uti ifrågavarande

'hänseende få se något som helst bevis lemnadt eller höra någons erfarenhet

åberopad för att de förra' ländernas beskattningssystern skulle vara sämre

eller ~issnöjet, derenlot större än hvad i de sistnämnda länderna med deras

skattesystem är fallet. Vår egen erfarenhet var för 30 a 40 år sedan en

helt annan än nu. Då utgjorde våra konsulntionsskatter blott 33 procent af

samtliga statsinkomster. Var det då lyckligare skatteförhållanden än dem,

hvari vi nu lefva? Jag tror' det icke.

Jag anser dessa teorier om utsträckt användning af stämpelskatten och

om arfsskatten såsom ett komplement till öfriga skatter vara störande för en

fri utveckling af vårt hittills följda och ej med skäl öfverklagade skattesyste111

och att det är bäst bibehålla eller lllöjligen efter behof något öka den all

männa bevillningen, såsom utgående i direkt förhållallde till de skattskyldiges

inkolllster, och att för äfrigt fylla statsbehofven genom konsumtionsafgifter,

dem hvar och en sjelf åtager sig, i den mån han finner sina inkomster till

räckliga, för att h~n skall kunna bestå sig den eller de artiklar, SOlTI äro be

lagda 111 ed sådana afgifter.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 26 april 1883-

Ordförande: Presidenten H· j?ORSSELL.

Till ledaInöter af föreningen invaldes:

Herr v. Häradshöfdingen Grefve G. von Rosen,

» 'v. Häradshöfdingen C. von Schulzenheirn,

» v. Häradshöfdingen ( .. A. Rob~on,

» Bokhållaren J E. Öberg,

» Bokhållaren 1~ Wahienl~us och

» Grosshandlaren K. Lundberg.

Herr Fil. Doktor Le:ffler höll härefter ett föredrag

Om Karl· Marx.

Ett af de mest utmärkande dragen' för vår tid, för det nittonde århun

dradets senare hälft, är detta att den revolutionära socialisrnen, som visser

ligen sedan urminnes tider funnits till i verlden, men endast allt emellanåt rest

upp hufvudet, att denna' revolutionära socialism numera blifvit - så att säga 

ett konstant samhällselement i flere af de. nlest framskridna kulturfolkens lif,'

ett element, som å ena sidan innebär stora faror. för hela den moderna od

lingen, men som å andra sidan kan verka och onekligen redan har verkat

väckande och pådrifvande till ett sundt reformarbete inom olika. delar af

samhällslifvets vidsträckta område.

För någon tid sedan foljde en liten skara af själsfränder och lärjungar

till grafven en man, som mer än någon annan enskild person bidragit att

gifva vår tid nyssnämnda utmärkande drag eller att göra den revolutionära



68 1883 den 26 april

socialismen till ett konstant samhällselement.. Jag har trott att en möjligast

kortfattad framställning af hufvudpunkterna i den lnannens' - i Karl Marx:'

lif och lära icke skulle sakna allt intresse. Emellertid -måste jag på förhand

anhålla om öfverseende icke blott med lnin framställnings brister i allmänhet,

utan äfven särskildt derlned att denna framställning delvis måste röra sig på

temligen abstrakta områden, en olägenhet S0111 vid en redogörelse för Karl

Marx' teorier ligger i sjelfva ämnets natur.

Karl Marx föddes i Trier den 5 Inaj 1818. F'öräldrarne voro prote

stanter men af judisk börd och tyckas hafva befunnit sig i goda ekonomiska

Oll1ständigheter. Sonen fick lärd skolbildning och egnade sig~ efter atlagd

matriritetsexamen, åt juridiska studier först i Bonn, sedan i Berlin. Men vid

sistnämnda universitet väcktes hans håg för filosofiska forskningar; han bIef

en ifr~g lärjunge af Hegel och Feuerbach och tänkte nu gå den akadelniska

banan och till en början söka filosofisk docentur i Bonn. Snart kOlli han

dock in i journalistisk verksamhet, och redan 1842 - således vid 24 års

ålder - blef han hufvudredaktör för Rheinische Zeitung. Följande året

gifte han sig med en Fräulein von Westphalen, en syster till den v. West-·

phalen som sedan blef preussisk minister. Karl Marx', bana gick emellertid

i helt annan rigtning än svågerns. På grund af sina revolutionära ten

denser blef Rheinische Zeitung inom kort konfiskerad och förbjuden. Marx

flyttade då öfver till Paris och utgaf der 1844 tillsammans med A. Ruge

en ganska värdefull tidskrift Deutsche-Französische Jahrbiicher. Men på

grund ar' misshagliga politiska uppsatser blef Marx efter. ett par år förvisad

,från Paris (af ministeren Guizot), och flyttade då till Bruxelles, der han år

.1847 utgaf ett arbete »Misere (Je la philosophie» -- en skarp kritik af Proud

hons' nyss förut offentliggjorda »Philosophie de la Misere». Tillsammans med

Fr. Eng~ls (som ett par år tidigare utgifvit sina hårresande skildringar af

nöden inom Englands arbetarebefolkning) utfärdade Marx från Bruxelles ett

»det kommunistiska partiets manifest», som gillades af en arbetarekongress i

London, öfverflyttades på flere språk och fick en vidsträckt spridning. Detta

innehöll ytterst häftiga angrepp på den liberala medelklassen - och slut~de

111ed följande satser: »Kommunisterne försInå att hemlighålla sina åsigter och

a~sigter. De förklara öppet, att deras mål ~an uppnås endast genon1 en våld-
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, sam, omstörtning, af, den hittillsvarande samhällsordningen. Må de herskande

'klasserna darra för en kommunistisk revolution! Alla länders proletärer,

~lörenen Eder I» »lnternationales» - det socialistiskt-revolutionära arbetare

förbundets grundtankar uttalades således redan i detta manifest' mer än haIft

annat årtionde innan förbundet sjelf bIef en verklighet.

Kort' efter manifestets utfärdande blef Marx Jörvisad från Bruxelles och

begaf sig - det var i början af år 1"848 - på kallelse af den d,åvarande

»provisoriska reg'eringen» till Paris, men stannade ej länge der, utan flyt

tade - ~ör andra gången - till !{öln och grundade, tillsammans lTIed Fr.

Engels och Wolff, Neue Rheinisch Zeitung. Men sedan Marx ånyo ett

par gånger varit anklagad för revolutionärt skriftställeri och särskildt för at~

hafva uppmanat folket till skattevägran, blef han ~ i maj 1849 - lands

forvist. Och dermed var hans vagabondIif slut; han flyttade till Londqn der

han, alltsedan ända till sitt den '15 mars detta år timade frånfälle, var bosatt

och tyckes hafva fört ett komfortabelt och behagligt familjelif. Om hans familj

förhållanden har jag icke något att meddela mer än detta, att Marx för några

år sedan gifte bort en dotter med en fransk publicist Mr Lönguet; stundom till

bragte han en del af sommaren i denne sin mågs hus i Argenteuil nära Paris.

Under de första tio åren af sin vistelse i London lät Marx nästan alls icke

höra af sig; han skref visserligen något i tidningar och var specialkorrespon

dent för en stor amerikansk tidning, New-York Tribune, men hufvudsakligen

var han sysselsatt med vidsträckta och djupgående studier - företrädesvis

i nationalekonomi och statistik. År 1859 utgaf han ett större arbete: Zur

l{ritik der politischen Oekono111ie; och från början af 1860-talet och intill hans

. död. var hans arbetstid 'delad lnellan vetenskapligf-socialt skriftställeri och

- inerå praktisk verksamhet i den revolutionära socialismens tjenst.

Marx' förnämsta vetenskapliga arbete bär titeln das Kapital. .Endast

första delen af detta verk har hittills utkommit; men en andra del (behand

lande läran om ornsättningen,) finnes färdig i manuskript bland Marx' efter

len1nade papper och skall inom kort utgifvas' af Fr. Engels. Första delen,

hvilken behandlar »kapitalets produktionsprocess», utgafs första gången år .

1869 och har sedermera åtn1instone ett par' gånger blifvit ånyo. upplagdt.

D~tta arbete har blifvit kalladt den nyare socialisl1~ens bibel, och detta med
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skäl, ifall lnan härmed vill utmärka, att det åtnjutit. ett "nästan obegränsadt

anseende inom socialistiska kretsar. Men det är ett lärdt arbete; det vittnar

om författarens högst "betydliga insigter' :på. åtskilliga olnråden af d~t mensk

liga vetandet. Formen är elnellertid så tung och abstrakt hegelianskt-filosofisk,

att säkerligen icke en ibland hundra af nutidens socialister skulle vara i

stånd att fullständigt" fatta dess innehåll. Men- dess grundtankar hafva af

Marx' själsfränder. och lärjungar - en Engels, en Liebknecht, en Bebel och·

många andra - blifvit så att säga slagne till småmynt och utprånglade i

nästan oräkneliga broschyrer, tidningsartiklar och muntliga föredrag. Oaktadt

den redan antydda faran att min framställning skall befinnas alltför abstrakt,

vill jag också nu söka att i största korthet redogöra för och delvis granska

de .vigtigaste hufvudpunkterna i Marx' nyssnärnnda arbete, das Kapital.

Marx inleder sina undersökningar med en analys af begreppet el~ vara·.

En vara är - säger han - ett yttre föremål som först och främst kan till

fredsställa något slags menskligt behof och detta anting~n on~edelb.art, såsom

nJ'utningslnedel, eller medelbart såsom produktionsnl,edel. Tingets nyttiga

egenskaper göra det till bruksvärde, oberoende af om menniskorna behöfva

använda mycket eller litet arbete för att tillgodogöra sig detta bruksvärde.

Bruksvärdena bilda rikedomens kroppsliga innehåll. Men ett bruksvärde

blir en' vara först derigenom att det utbytes mot andra bruksvärden och

således på samma gång har eller är ett bytesvärde. Bytesvärde åter är det

qvantitativa förhållande - eller den proportion - hvari bruksvärden af en

art utbytas mot andra bruksvärden. Detta förhållande är eft.er olika tid och

rum föränderligt. Men om en vara t. ex. hvete, samtidigt utbytes mot flere

andra varor t. ex. guld, siden, kött, läder eller hvad det vara må, så. blir

visserligen proportionen mellan .. de utbytta qvantiteterna olika, inen varans

bytesvärcle är dock i alla de olika fallen' detsarnn~a. Det finnes således

något gen~ensarni i alla bytesvärden, och detta gemensamma kan icke vara

att söka i några kroppsliga egenskaper, ty sådana bestämma endast bruks~

värdet. Bytesförhållandet mellan de olika varorna karakteriseras deremot

just genom bortseendet från varornas bruksvärde. Vid bytet är det ena

bruksvärdet så godt SOln det andra, om blott det finnes i behörig proportion.

100 kronors bytesvärde i jern eller läder är till punkt och pricka detsamma

som 100 kronors bytesvärde i siden. eller guld. Det genlensalnma, som hos
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alla. varor framträder vid utbytet, är att de alla äro produkter af lnenskligt

arbete - och af ett encla slags arbete nemIigen sådant som är lösgjordt '

från alla konkreta b~stämningar. Qvalitetslöst eller abstrakt n~en.skli[jt ar

bete gör ett bruksvärde till en vara och bildar bytesvärdets substans eller

skapar bytesvärclet.

,Jag tillåfer mig att här genast påpeka, i huru hög ·grad. tendentiös denna

l'vlarx' skildring är af. förhållandena ~~llan bruksvärde och bytesv~rde. Af

sigten är påtagligen att bevisa, att det närvarande ekonomiska samhällsskicket

kränker arbetets rätt. För att kunna sedan få fram detta, låter Marx nu

till en början arbetsprodukternas bruksvärde icke hafva något med deras

bytesvärde att skaffa och framställer saken så som om bruksvärde och

bytesvärde vore snart sagdt n~otsatser. Bruksvärdet., säger han, är. något

, kroppsligt; bytesvär~et åter är »eine gespenstige Gegenständlichkeit», ett

slags spöklikt föremål -, »eine blosse. Gallerte », ett strukturlöst aggregat .af

abstrakt menskligt arpete. I verkligheten förhåll,er det sig dock ingalunda så.

Det är visserligen lätt att uppvisa, att icke brukbarheten allena ·bestämmer

ett förelnålsbytesvärde. Den luft som vi stundligen inandas är ju - för att

taga ett exempel - alldeles nödvändig för vår existens, och vi tillerkänna

derför denna luft bruksvärde, men deremot icke bytesvärde, emedan vi i all- .

mänhet få den fritt utan allt vårt åtgörande. Skulle åter någon behöfva

komprin~eracl lu:ft, så fordras för dess anskaffande särskilda åtgärder, och

luften i den s. k. klockan får bytesvärde. Här är det - om man så vill 

arbetet, son1 skapar bytesvärdet. Men tänkom oss åter, att någon vill andas

sådan luft, som finnes t. ex., i den bekanta grottan Monsumana i Italien.

Äfven den luften har bytesvärde ; grottans egare kan affor!da hvarje besökande

någon be~alning, och detta fastän icke egarens eget eller öfver hufvud något

menskligt arbete gifvit grottans luft, dess värdefulla egenskaper. Här är det

tydligen brukbarhetel~ och sällsyntheten" som gemensamt skapa bytesvärdet.

Och af huru stor vigt bruksvärdet - eller vår uppskattning af ett föremåls

brukbarhet - är för samma förelnåls bytesvärde, visar' sig när, t. ex. ett

kilogram smör, som kernfärskt skulle kunna säljas för öfver 2 kronor, längre

fraln , sedan smöret blifvit härsket, säkert icke betingar halfva detta pris, oak-.
tadt Sluöret i senare fallet naturligtvis kostat _minst lika mycket arbete SODl

när det kom direkt ur kernan.
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. Det ligger alltså i öppen dag,' att u~der nuvarande förhållanden varors

pris d. v. 's. enligt Marx' egen definition, deras i penningar uttryckta bytes

'värde, ingalunda står i något bestämdt '"fö'rhållande till det vid produktionen

använda arbetet. ' Men äfven om man vill~ gifva' Marx rätt i viss mening ge

nom att med Bastiat säga att »naturens gåfvor äro gratuita» och att mensk

ligheten i sin helhet 'endast gen'om arbete kan öka de yttre föremålens värde,.

så följer dock häraf alls -icke att arbetarne borde erhålla allt som produceras ..

Vid produktionen användas ju arbetsmedel, son10fta hundradefalt öka, den

enskilde arbetarens produktionsförmåga. Dessa arbetsmedel ,(hvilka ingå i

hvad man i allmänhet kallar kapital), representera ju också arbete, nemIigen

sådant arbete som tidigare blifvit utfördt. Härat' lnåste väl följa, att kapi

talets rättmätige eg~re, såsom representanter för sistnämnda arbete, böra

hafva sin del af arbetsprodukterna~' Vi skola strax se, huru Marx sökte

komma ifrån' denna för socialismen besvärliga sanning - nemligen' genom

, en skef definition af begreppet ka]Jital och en ,vilseledande skildring af sätt~t

för kapitals uppkon1st. Innan vi öfvergå härtill, torde det en1ellertid v~ra skäl

att se till, l~uru eller efter hvilken måttstock arbetsprodukterna, enligt Marx'

och hans 'lärjungars åsigt, böra fördelas mellan arbetarne.

I sin värdeteori låter Marx bytesvärdet skapas af qvalitetslöst arhete

(unterschiedslose A.), af arbetet såsom sådant utan afseende på om det är

n~er eller mindre verksamt. Att emellertid Marx sjelf insett~ att man för

_bestämmandet af hvarje särskild varas värde icke kommer långt med det

der qvalitetslösa eller abstrakta arbetet, framgår tydligt af följande (ur »das

Kapital» hemtade) resonn"emang. »En varas värde», säger Marx, »mätes medelst

det qvantum värdebildande substans eller arbete, som varan innehåller. Ar

betets mängd· åt~r mätes med dess tidslängd - och arbetstiden har sin mått

stock i de bestämda tidsdelarne, dag, timme o. s. v. Det skulle väl nu kunna

tyckas som om en vara borde blifva dess värderikare ju latare och ju mindre

skicklig producenten är, emedan denne då behöfver längre arbetstid till va

rans producerande. Så är dock icke förhållandet, ty det arbete som bildar

värdets substans är likartaclt menskligt arbete, användning af samma mensk

liga arbetskraft. Hvarje särskild af alla de individuela arbetskrafter, som till

samman~ b·ilda det menskliga samhällets hela arbetskraft, är san1,n~a mensk

liga arbetskraft· som hvarje annan, enclast för så viclt den har karakteren -af
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. »en, social 71~eclelarbetskrqft» (eine gesellschaftliche Durchschnittsarbeits

kraft). Och hvarje individuel arbetskraft är verksam såsonl sådan lnedel

arbetskrq!t, när den vicl en, varas ,frarnbringande r!örbrukar, endast elen

i 7nedeltal eller socialt rtöclcändiga arbetstiden:». I detta l\1arx' resonnemang

är det icke längre fråga om qvalitetslöst eller abstrakt arbete, utan onl ett

arbete som är ganska strängt bestälnclt såsom bestående i en »användning

af en social lnedelarbetskraft». Det skulle nu visserligen icke erford~as någon

vidlyftig bevisning för att ådagalägga att äfven den der »sociala medelarbets

kraften» sväfvar helt och hållet i luften och är endast' ett betydelselöst uttryck,

som saknar all praktisk användbarhet. Jag anser mig emellertid alls icke

böra upptaga tiden härmed, så mycket mindre SOln Mar~ sjelf har kullkastat

hela det anförda resonnemanget genom följande sats: .»Kornpliceradt arbete

gäller såsom multipliceradt enkelt arbete, så att ett mindre qvantum kompli- .

ceradt arbete är" lika med ett större qvantum enkelt arbete».

Härmed har Marx ovedersägl.igen 111edgifvit, att arbetsticlen icke duger

till ensam· måttstock för de. olika arbetenas inbördes värde. Och i verklig

heten förhåller det sig ju så - som en författare träffande sagt -...: »att tidel~

är för arbetet hvad t. ex. rån~el~ är för taflan ellet hvad kärilet är för den

flytande vätskan». D'en, som vill värdera ett arbete endast efter dess tidslängd,

handlar alldeles på samma' sätt som onl ~an vä.rderar taflor endast efter

deras storlek, eller som om' man ville påstå att en kanna vin, en kanna mjölk,

en kanna petroleum och en kanna vatten vore alla lika mycket värda, eme

dan rymdmåttet är lika.

Lika tendentiös som Marx' värdeteori är - såsoln redan blifvit an

tydt -~ hans framställning af läran om kapital och kapitalbildningen. Be

greppet kapital är, såsom bekant~ ett af den nationalekonomiska veten~kapens

mest' omtvistade begrepp; men allrnänt "definie~as dock kapital så att det

"står i närmaste sammanhang med procluktionen. Marx åter "framställer saken

så som om kapitalet icke hacle något med produktionen utan endast med

produkternas r!örclelning att skaffa. Kapital är för honom detsamma som

eli magt, ja nästan ett tvång att beröfva arbetarne deras arbetes frukter;

och att kapital uppkommer' och förökas endast på "bekostnad af den rä.tt

mätiga arbetslönen söker han bevisa hufvudsakligen på följande sätt.

Om en arbetare med sitt arbete skapar ett värde af t. ex. 10 kronor,
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och den kapitalist -- d. v. s. egare af a~betsinedlen - som sysselsätter ar_O

betaren ville betala honom i arbetslön hela detta belopp, endast med afdrag

af ersättning för de förbrukade arbetsmedlen, så skulle ingenting blifva öfver

för kapitalistens egen räkning. Kapitalisten måste derför betala arbetaren

mindre, och ju mer arbetslönen tryckes ned, dess större blir skilnaden mellan

det värde arbetaren frambragt och det värde han i lön erhåller, dess st~rre

blir alltså det »m.er·värde» kapitalisten tillskansar sig, och hvilket just bildar

kapital. Äfven arbetsdagens förlängning och intensivare användning tjeriar

'såsom medel' för kapitalisten att »uppsuga mervärde» eller öka kapitalet;

kapitalet växer dess hastigare, ju längre arbetsdagen är och ju rastlösare

arbetskraften ~ages i anspråk. Orsaken härtill är den, att arbetslönetl icke

står i något nödvändigt sammanhang med. arbetets eller arbetspr~oduktens'

verkliga bytesvärde, utan i längden bestämmes endast af ele mi,!sta. nödeän

diga underhållskostnaderna för arbetarne. Kapitalförhållandet - d. v. s.

det förhållandet att arbetarne på detta sätt blifva plundrade - förutsätter

en skilsmessa mellan arbetarne och 'eganderätten till arbetsmedlen. Der

denna skilsmessa redan - såsom i vår kapitalistiska tid - har inträdt,

der reproducerar den sig sjelf, så att arbetare och kapitalister blifva allt

Iner fullständigt skilda personer och samhällsklasser. Den enskilda egen

dom, sonl är en frukt af eget arbete, .undantränges eller exproprieras allt

mer' af den »kapitalistiska privategendomen» 80111 beror på exploitering af

andra personers c/o1--n'l.elt. fria arbete. När denna expropriationsprocess hun

nit till en viss utvecklingsgrad, framträder privategarnes expropriering under

en ny form; processen fortgår nu bland sjelfva kapitalisterne, som förut

hafva plundrat arbetarne. I det kapitalistiska produktionssättet finnes nem

ligen e~ inneboende lag som ~eter: kapitalets koncentt~ering på allt färre

händer; den ene kapitalisten slår i hjel den andre (figurligen förstås 1) Sam

tidigt med denna koncentrering utvecklar sig· den kooperatiea produktions

formen, som består deri att föreningar af arbetare producera r/ör egen räk

l~ing~ Men kapitalmonopolet blir snart 'en olidlig boja för detta nya produk

tionssätt. Produktionsmedlens koncentrering och arbetets stigande förening

uppnå slutligen en punkt, der de icke längre kunna rymmas inom sitt kapi

talistiska omhölje; detta spränges och den kapitalistiska privategendomens

sista timme slår; de stora exprol)riatörerne blifva sjelfve exproprierade. Nu
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återupprättas den individuela privategendomen på grundvalen af fria arbetares

kooperation llled gelnensam eganderätt till jorden och till alla' genom arbetet

pro~ucerade arbetsmedel.

Jag hinner ej att vid detta tillfälle närmar~ granska dessa I\iarx' teorier

, Dm kapital och kapitalbildning; ej heller torde någon sådan granskning vara

synnerligen af nöden, alldenstund nyssnämnda teorier påtagligen stå i så nära .

sammanhang nled Mar~' värdeteori att, när dennas origtighet är ådagalagd,

äfven de andra teoriernas grundvalar äro skakade. Dessutom är det alldeles

i ögonen fallande att den skildring, Marx gifvit af arbetarnes regelmessiga

»exploitering» eller »expropriering», visst icke all1J1änt motsvaras af de verk

liga förhållandena här i v~rlden. 'Särskildt gäller detta om England, om det

land hvars ekonomiska samhällsföreteelser Marx företrädesvis åberopat såsom

stöd för sina teorier. Under de 24 år som förflut.it sedan Marx' Kritik der

politisc/len Oekonon~ie utgafs, har väl ingen .klass i England jemförelsevis gått

så framåt i välstånd och ekonomiskt oberoende som just kroppsarbetarne och

af desse isynnerhet de som tillhöra fabriksindustrien, der likväl tendensen till·

stark koncentrering af kapitalet i ganska hög grad har gjort sig gällaIide.

Jag vill endast i förbigående erinra om de' ofantliga summor, som af kropps-

_a~betare och derås anhöriga insatts i postsparbanken och i enskilda spar

banker samt i de snart sagdt oräkneliga sjelfhjelpsföreningar, som existera i

det förenade konungariket och som fått sina medlemmar till en stor del eller

llteslutande ur de kroppsarbetande klasserna.

Att en alldeles påtaglig rförbättring i kroppsarbetarnes ekonon1iska ställ

ning egt rum under ett så utveckladt'»kapitalistiskt» produktionssätt som i

England, är tydligen ett mycket starkt bevis för ori!Jtigheter~ af de teorier, för

hvilka jag nu sökt att i korthet redogöra. Marx' -arbete »das Kapital» innehåller

emeller~id bland annat, i samlnanhang med en ~ramställning af den engelska

fabrikslagstiftningens utveckling, en mängd detaljerade skildringar af engelska

kroppsarbetares eländiga belägenhet, upprörande berättelser om arbetsgifvares

hårdhet och hänsynslöshet m. lll. dylikt. Om dessa delar af Marx' arbete

l{an visst m-ed fog sägas detsalnma som om Fr. Engels' tidigare .skildring af

)de arbetande klasserna i England», nemligen att skuggorna äro på ett all-,

deles vilseledande sätt hopade, så att de fullständigt skymma bort alla de

ljuspunkter, som do<?k hade bort också få framträda. Å' andra sidan måste
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dock medgifvas, att de ifrågavarande -förhållandena i 'England verkligen hafva

varit mycket bedröfliga - och att sanningsenligheten af de fakta, som af

Marx meddelas~ i allmänhet svårligen kan bestridas. Det är 'nu klart att dy

lika uppröra~de skIldringar, skickl~gt använda sås,om belysande exempel eller

såsoln praktiska bevis för teoretiska satser, i' hög grad skulle öka de senares

auktoritet. Härtill bidrog också detta, att Marx med en viss rätt kunde påstå,

det hans' lära ,endast vore en logiskt konseqvent utveckling af satser~ son1

blifvit framstäida af den ekonomiska vetenskapens förnämste målsmän. Re

dan hos Aclam Smith finnas ju de origtiga och ödesdigra satserna om· ar

betet såsom enda källan och bästa måttet för allt (bytes)värde; och af Ri

carclo är denna värdeteori tydligt utvecklad och forlTIulerad. Ricardo är

dessutom, såsom bekant, upphofsman .till lä~an om den »naturliga arbets

lönen» eller att lönen för vanligt (olärdt) kroppsarbete måste hålla, sig kring

de minsta nödvändiga produktionskostnaderna för varan arbete.

Marx kan verkligen sägas hafva egentligen endast vidare utvecklat dessa

, satser ~ och gjort dem omedelbart lämpade r/ör socialistiskt bru.k. Detta

ger mig anledning att med några ord beröra Marx' förhållande till Ferdinancl

Lassalle. Äfven denne stödde sig, under sin socialistiska ågitation, i teore

tiskt hänseende just på läran om arbetet såson~ värflen~ätiire och om das

.eherrle· Lohngesetz' eller om arbetslönens öfverensstämmelse med arbetets

minsta nödvändiga produktionskostnader. Marx har' till och med beskylt

Lassalle för plagiat. Utan tvifvel fick Lassall@ en' kraftig impuls af l\tlarx'

skrifter; han. var också personligen bekant lned Marx sedan år 1848 och

'skref artiklar' i Neue Kölnische' Zeitung, när Marx var densamn1as redaktör.

Men de vetenskapliga grundtankarne i Lasselles agitation'sskrifter och tal

kunna lika väl hafva varit' helntade direkt från Ricardo; och redan förr än

af ~Iarx hade dessa teorier blifvit i socialistisk anda behandlade särskildt af

den bekante Rodbertus, som bevisligen utöfvat 'ett stort inflytande på Lasalle.

~Iarx och Lassalle' voro i månget och mycket lnolsatser. Lasalle var en

varnl patriot. Knappt har någon tidigare eller samtidigt uttalat sig så klart

och kraftigt soni han för den tyska enhetstanken. Marx var deremot .en ut

preglad kosmopolit; han hyllade dessutom demokratiskt-republikanska åsigter, .

under det att Lassalle, nled allt sitt koketterande för delnokratin, nog i grund

och botten var lnonarkiskt sinnad, ehuru han (såsom' Bismarck en gång
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, yttrat) förmodligen n1indre svärlllade för dynastin Hohenzollern än för en

dynasti Lassalle. Begåfvad lTIed ovanligt utmärkta egenskaper såsom talare,

och med en lnycket vinnande yttre personlighet, älskade Lassalle att SåSOlll

agitator ställa sig sjelf i breschen, att öfverallt personligen framträda ; och i

de arbetareföreningar han organiserade var ledningen alltid koncentrerad

hos »presidenten». Marx, som icke lärer hafva varit synlierligen väl utrustad

i fysiskt hänseende, begagnade sig Inera af andra personer såsom skenbara

ledare af den agitation han föranstaltade. I Ilit~rnationqje var Marx visser- ,"

ligen under flere år i sjelfva verket diktator, lllen förbundet, liksom dess tal

rika filialer, styrdes dock nominelt af s. k. utskott och Marx nöjde sig lned

den jemförelsevis anspråkslösa titeln af förbundets generalsekreterare.

Det skulle väl varit på sin plats att nu söka närmare redogöra för

Marx' .ställning till det nyssnämnda socialistiska arbetareförbundet. Emellertid

förbjudes detta af den nödvändigtvis strängt begränsade tiden för detta före

drag, allra helst SOlll en dylik redogörelse nära nog skulle innebära en fort

löpande, om också kortfattad framställning af Internationales hela historia.

Dessutom skulle det knappt vara lllöjligt att med förhanden varande tryckta

hjelpkällor åstadkomlna någon fullt tillförlitlig sådan historisk framställning.

Studiet af de skrifter, som af Oscar Testut, Rudolf Meyer och flere andre

författare äro ut.gifna angående Internationale, har åtminstone hos mig len1nat

det slutintrycket, att man på det hela taget har rätt litet reda på Internatio

nale's verkliga his'toria, Olll man också kan n1ed diplonlatisk noggranhet åter

gifva de ofta bloddrypande fraser, SOlll på förbundets talrika kongresser ut

slungats mot bestående samhällsforhållanden.

'Säkert är en1ellertid att, sedan »det internationela arbetareförbundet»

blifvit stiftadt (vid ett möte i 8:t l\Iartins Hall i London den 28 septenlber

1864), ,det var Karl Marx som kraftigast bidrog att gifva det nybildade för

bundet dess socialistiska karaktär. Det var han, som kullkastade Mazzinis

försök att göra Internationale nästan endast till ett hemligt politiskt konspira

tionsförbund ; det var också han, sonl utarbetade de stadgar för förbundet,

hvilka d~finitivt antogos på en kongress i Geneve, september 1866. Säkert

är äfvel1' att Marx derefter i flere år var själen i förbundet, lnen att ha~ls

inflytande något minskades vid t.iden för fransk-tyska kriget, dels ernedan

många icke-tyska internationaliste.r ·fingo ovilja '-UlOt Marx, betecknande nog
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på grund af - hans nationalitet; dels också emedan' 11långa brushufvuden

inom förbundet blefvo missnöjde med anledning af den något tveksamma och

ok~ara ställning Marx intog gent emot Pariserkommunen 1871. Till en ael

för att besvärja stormen af detta missnöje var det väl som Marx önskade 

och verkligen på en kongress i Haag 1872 - lyckades ge:nomdrifva, att

Internationales nominela styrelse fick sitt säte i New-York, ehuru Marx sjelf,

generalsekreteraren, fortfarande förblef bosatt i London. För öfrigt rådde stor

splittring inom förbundet i fl~re år; ett slags rekonstruktion synes Internatio

nale hafva undergått efter, kongressen i Gent 1877; och" såvidt det är n1ig

b~kant, fortfor Marx ända till sin död att vara medlem och generalsekreterare

i förbundet.

Den tyska socialdemokratien, hvars egentliga uppkomst ,väl kan dateras"

från stiftandet af allmänna tyska, arbetareföreningen, genom Lassalle i maj

1863, var under de närmaste åren efter Lassalles död delad i en Lassalleansk

och en Marxisk eller en nationel ooh en internationalistisk hufvudgrupp;

efter lnånga brytningar och medlingsförsök mellan dessa båda grupper vunno

~farx' anhängare - 111ed Liebkneckt och Bebel i spetsen - afgjord öfvervigt

på en kongress i Gotha' 1875; och från den tiden hafva Marx' ideer nästan

obestridt hyllats af de tyska socialdemokraterne.

Af Marx' teoretiska framställningar framgår temligen tydligt hvad han

ansåg såsom yttersta målet för de storartade hvälfningar, som nära nog med

naturnödvändighet borde förr eller senare ega rum på det ekonomiska sam

hällslifvets område.

Upphq{vandet qf all enskilcl eganderätt till produktionsJneclel, qff~ntlig

ledning af all, produktion och produkternas r.rörclelrLing i rförhållande till

förrättaclt arbete - så lyda de'yttersta konseqvenserna af Marx' teorier. Man

skall lätt nog kunna finna, att dessa konseqvenser skulle inneb'ära en så godt

som fullständig tillintetgörelse af all individuel frihet och' sjelfansvarighet 

och att följden deraf skulle blifva ett alln1änt återfall i fattigdom och barbari,

så vida man ej finge antaga det oril1~liga, att "lnenniskonaturen. skall undergå

en total för~ndring. Marx' framtidsideal är derför -'likasåväl som en mängd

föregående socialisters - helt enkelt en utopi. Men Marx var nog klok att icke

just inlåta sig på några noggrannare skildringar af, huru den lyckliga socia

listiska fran1tiden skall konln1a att gestalta sig; han undvek också visligen
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'att a~gifva de praktiska medlen att hinna det eftersträfvade målet. Äfven

insåg han till fullo, I att lokalt begränsade omstörtningar och isolerade arbetare

uppror icke hafva utsigt att vinna någon varaktig fraIngång ; deremot uttalade

han sig vid flere tillfällen för önskvärdheten af en i alla kulturlän.der san~

ticligt utbrytandesocialrevolution, och han ville göra till mål för Internatio

nales sträfvanden just detta, att' fralllkalla en sådan allJnän samhällsomstört

ning. Men, huru ett på hans socialistiska teorier baseradt salnhällsskick

skulle kunna framgå ur denna alln1änna omstörtning och derefter orubbadt

bibehålla sig, derom gaf han inga närmare upplysningar; och J'ust i den.na

~förslgtiga tystnacl låg säkert till väsentlig del hemligheten af det ofantliga

inflytande Ka~l l\larx såsom agitator utöfvade.

Döden har nu gjort ett slut på Karl Marx' personliga verksamhet här i

verlden. Men hans skrifter förblifva qvar, och man misstager sig förvisso

betydligt, Oln man tror att hans inflytande på tidens sociala frågor och rö

relser har på ·san).ma gång som hans stoft hlifvit l1edbäddadt i grafven. I

det nittonde årh~lndradets samhällshistoria skall Karl Ma71x' lifsgerning alltid

intaga en mycket framstående 0_. om också icke just ärofull - plats.

Slutligen höll svenske och norske vice I{onsuln i Shangai Fil. D:r A. B.

Christiernsson ett föredrag On~ clel~ utländska hancleln i Kina;" hvilket

föredrag icke blifvit till intagande i föreningens förhandlingar aflemnadt.
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Ordf6rande: P/'esidcnten H. FORSSELL.

Sedan H. M. ](ONUNGEN anliindt oeh intagit den tor Hans Mai:l

beredda plats, fOretogs det fOr af'tonen bestamda Ofverliiggningsanmel

Handels- och sj6fartstraktaterna med Spanien.

Ofverlaggningen inleddes af

Herr Grosshandlaren Astrnp: Endast den omstiindigheten aU jag under

flere ar varit bosatt som kapman i Spanien oeh nu i nara tjugu AI' hal' idkat

handel oeh sjofart fran Sverige till Spanieo, hal' kunnat forma mig WI aU

-enerkomma en anmodan om all infOr val' fdrening, med en Cf!fdrsmalls

-askMningssiitt belrakta vilkoren fOr oeh beriiUigandet af den mellan de

fOrenade rikena oeh Spanien under fOrulsatlning af nationalfOrsamlingarnas

samtycke afslulade handels- oC,h sjOfartstraktat.

EneI' de utredningar af arendet, som aro lemnade till det norska Stor

tinget och den svenska Riksdagen, i6refaller det mig som om vidare utred

ning ej borde vara af noden, men som man har sagt mig, aU man i fragan

-gerna ville hOra uttalanden af inlresserade afTiirsman, och som jag anser aU

det 0.1' deras skyldighet aU bidraga vid dylika i detay' gl1ende utredningar

,o,.{ Yl'kcnQS ml1nga flrtoningar, och som man liimpligen ej kan beglira af

cheferna tor statens slora fOrvaltande verk, sa hal' jag ej velat undandraga

mig aU fullgora uppdraget oeh bel' om i6reningens Ofverseende med del i flere

'hiinseenden ofullkomliga salt, hvarpa det ar mig mojligt uti6ra uPP?rageL
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I en muntlig framställning tror jag, mina herrar, ,det är skäl att mest

möjligt undvika siffror, men del säger sig sjelf, att till någon del må de an

vändas, och jag ber derför att få närnna några till belysande af hvad Spanien

är, och om några dess ekonomiska vilkor.

Det europeiska Spaniens befolkning är 17 1/ 2 millioner, dess odlade jord

är cirka 50 nlillioner tunnland.

Dess totala export var 1871 442 millioner pesetas, men steg 1880 till

649 millioner pesetas (deraf vin för 138 och 249 millioner pesetas).

Dess totala import var 1871 569 millioner. pesetas och 1880 712 m~llio

ner pesetas.

Det synes häraf, att vi hafva för oss ett land, stadt i en snabb ekono

misk utveckling.

Intressant torde för svenskt begrundande äfven vara, att Spanien 1880,

exporterade till Frankrike för 232 millioner pesetas och deraf vin för 149

millioner pesetas. 1881" och 1882 har den spanska exporten till Frankrike

betydligt· ökats.

Den spanska statistiken upptager ej landets import särskildt för från

.N~rge och från Sverige; den upptager den svensk-norska tr.äimporten för år

1880 till 6,695,690 pesetas; enligt den norska Statistiska Centralbyråns .upp

gift belöpte sig utförseln af norsk trälast till. Spanien ..1880 till cirka 250,000

kronor, och frakten härför från Norge till Spanien torde utgöra 70,000 kl~O

nor eller tillsammans 320,000 kyonor, som i spanskt" mynt utgör cirka 457,000

peset.as. SP.anien taxerade alltså. kostfrakt värdet af enbart Sveriges trä

export dit år 1880 till 6,239,000 pesetas. Af Kommerskollegium beräknades

den till 1,477,352 kronor. .I förbigåen,de tillåter jag mig här erinra om, att

Sveriges export till Spanien har under år 1864 uppgått till 4,705,000 kronor

och hufvudsakligast utgjorts af trävaror.

Importen af fisk (från Norge) uppgifves af den spanska statistiken för

år 1880 belöpa sig till 11,714,764 pesetas eller alltså i kronor 8,200,000, hvilket

.står i någorlunda sammanhang". med norsk statistik; men Indre Departementet

uppger i sin framställning till Han~ Maj:t Konungen i anledning af traktaten~

att Norges fiskexport år 1881 till Spanien belöpte sig t.ill 11,537,000 kronor.

Norges in1port från Spanien uppgick samma år till 2,953,400 .kronor.
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" All Spaniens import år ·1880 af J·ert1- och stål uppgick. till 41 nlillioner

pesetas, deraf 9 million~r i maskiner.. Kommersk?llegium angifver Sveriges

export af jern och stål till Spanien till 100,206 kronor, hvilken siffra 'angifver

den cLirekta exporten. p~ anstäld~' förfrågningar är mig emellertid meddeladt,

att endast tre exportörer försålde 1881 jern till Spanien för 200,000 kronor

1 0ch hvaraf alltså en del skeppades indirekt i brist på direkt lägenhet.

Man" har sagt mig, att mot den föreslagna traktaten kan från tre håll

möta motstånd, först af dem, som, anse .att de europeiska mellanfolkliga

handels- och sjöfartstraktaterna äro obehöfliga, vidare af dem som anse, att

vilkoren och berättigandet af ifrågavarande traktat ej äro tillräckligt utredda

oC,h slutligen af rent filantropiska skäl, -- man vill ej vara med onl att sänka

vintullen, då man samtidigt höjer .bränvinsafgiften.

Jag anhåller nu först att få vända mig mot de förstnämnda och be

lysa att deras uppfattning är, enligt mitt förmenande, fullkomligt skftf

Jag, ber då fö~st, att få Kasta en blick på _' ett par, af de förenade rikenas

egna landarnärens förvärfskällor; och betraktas då vår skogshandtering, skola

vi finna, att samma träsort endast finnes i Finland, Norra Ryssland och Norge;

den san~n1a sort »pinus» finnes ej i andra. länder; men, tyvärr för oss, mer

-eller mindre analoga sorter finnas ju i stor nlängd i Norra Amerika' och

dessa göra oss, med. de i vår tid. så sänkta sjöfrakterna, en stor konkurrens i

den gamla verlden; men den svenska furun finnes ej der och, om jag får

tro vetenskapliga forstmän, skall den, omplanterad i andra klirnat, ej taga sig

ut. Vi se alltså, att vi här hafva en exklusiv svensk vara för oss, och hvad

vi af praktisk erfarenhet positift veta är, att mellersta och södra Europas

barrskogar nled deras hastiga omlopp ej erbjuda det salnma solida finfibriga,

lätt arbetade byggnadsmateriel som svensk. skog.

Gå vi öfver till Norge, huru exklusiv är ej dess fiskerinäring [ Ej är det

fiskrikedomen under dess kuster, som ensam betingar den, det är, 'och i hvarj~

fall hvad torskfisket beträffar, snart sagdt lika myc~et de ortliga klimatiska

förhållandena. Funnes nemIigen ej på våren' den pinande nordanvinden och

det torra klimatet, skulle fisken ej kunna torka. Under många länder stå

fiskstimm, men ett annat mOITlent är' att kunna lufttorka den så .att den,

utan att skadas, sedermera i köld eller värme .kan klöfvas t. ex. uppför det

spanska inlandet.
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. OCtl behöfver jag inför mitt auditoriuln erinra om, hurusom jordmån

och himmel finnes, som mest län1par sig' för el~ s4rskild fruktodling, under

det att t. ex. söderns· frukter ej' växa' hos oss? Otvifvelaktigt är det så, att

, ej endast ortliga förhållanden betinga olika frukter. i gengäld mot det lnensk

liga arbetet - de klimatiska förhållandena inverka på menniskans skaplynne;

vårt stränga klimat gör svensken t. ex. i handarbetet mera inåtvänd, den

svenske kroppsarbetaren fattar snabbt och med lnästarehand det n1ekaniska

verkstadsarbetet, under det att detta arbete ej passar för Spaniens, under ett

herrligt klimat lefvande folk - derför se vi, att hos oss kunna l1~ekaniska

arbeten lätt framställas (ehuru, om vi vilja vara upprigtiga, köpmannalänkar

fattas för afsättningen) under det att i det större Spanien t. ex. ångskepps

hyggeriet ännu ej har kunnat hinna till de.svenska verkstädernas din1ensioner

och stora anseende för synnerligt redbart arbete.

Härmed har jag, mine herrar, velat i kortaste drag. påpeka, hurusom i

vår verldsdel, likasom åf naturliga förhållanden, hvarje .land har naturliga

förvärfskällor, naturliga alster till afyttring till grannlandet. Ej under något

förhållande synes mig derför, att man kan bortvisa betingelserna för och

underlåta att beakta nödvändigheten af att reglera det ömsesidiga europeisk~

mellanfolkliga utbytet., och hvad som i hvarje' fall är säkert, är att arten och

beskaffe~nheten af Spaniens och Sverige-Norges varuutbyte ej kan ~ i alla

händelser ej ännu så länge - falla under protektionismens domvärjo; de

som, förkasta traktaten ifråga skulle vara, om jag får begagna uttrycket,

antitraktatister.

Förbehållande mig att senare i detalj komma tillbaka på berättigandet

och nödvändigheten af en traktat n1ed Spanien, 'har jag här endast velat.· för

söka belysa det nödväneliga varu~tbytet, då ju Spanien behöfver vår fisk, vårt

trä och jern, vår fraktfart och flere våra alster, då vi olnaka oss n1ed att

utbjuda dem, under det att. vi behöfva salt och vin och .frukter från Spanien.

Att, till följd af ländernas förvaltningars olika kraf, reglerandet af tull

pålagorna skall vara ett ytterst svårt arbete för statsInännen, är uppenbart1

och om derför .någonsin ordspråket »la critique est facile, l'art est difficile» är

tillämpligt, ~å är det här.

Slutligen ber jag till lnotståndare af alla traktater få hemställa, huru

vida deras nationalitetskänsla verkligen lnetl skäl kan deraf 'uppröras, &tt
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vi i" ett 'rent affärsförhållande harva att förha,.n:dla. med andra stater. Vi

som stå på den motsatta sidan, vi önska äf~en att få vara patrioter, men i

hvarje fall, in casu kunna vi ej biträda den åsigten,. att Spanien' s~ulle vilja

förnärma vår sjelfständighet i en mellanfolklig handelsuppgörelse, lika litet

som vi kunna tänka på att r.föreskr!fva Spanien lagar för dess statsekonomi.

Öfvergående till att närmare skärskåda traktatens vilkor, har jag ansett

mig böra först vända mig till antitraktatister med enfrarnställning onl att

beakta naturligheten af det skandinaviskt-spanska varuutbytet och att erinra

om den ytterligare svårighet för våra statsmän att utfinna de tullsatser, som

kunde tillfred~ställa en hvar och alla uppfattningar.

Jag anhåller nu få bemöta denl, som ej" vilja' ifrågavarande traktat,

del:för att de ej kunna se den påtagliga fordelen för Sverige, o'ch skall dervid

göra följande

Jemförelse äfver de Förenade rikenas export till och import från

Spanien:

N07:ges eX}Jort var 1880: alla fiskvaror 9,153,700 kronor, trälast och

diverse. 255,000 kronor eller tillsammans 9,408,700 kronor och 1881 12,266,700

kronor.

Norges hela in~port var 1880 917,500 kronor och 1~81 2,953,400 kronor.

Sverrges export var enligt kommerskollegii statistik år 1881 3,184,000

kronor och in1port 2,104,902 ~ronor.

Rimligtvis kan man dock ej rubricera importen till här angifna belopp;

i den statistiska bearbetningen af värdet har man t. ex. beräknat hufvud

artikeln salt till kostfraktpriset här i landet eller 60 öre per kubikfot, under

det att denna vara fritt olIibord i Spanien ej kostar mer än 20 öre. Om

man vill uppgöra tvänne. länders ömsesidiga handelsbalans, får man. väl

taga en lika beräkningsgrund, och beräkna vi värdet af Sveriges export

fritt ombord här i landet, får man väl derför äfven taga värdet af Spaniens

export till fritt ombord värdet der. Om ett sådant beräkningssätt skulle

gillas, komme Spaniens handelsbalans (den jemförda utförseln) att ställa sig

vida fördelaktigare för Spanien, emedan den angifna importen från Spanien

till Sverige för .år 1881 torde rätteligen reduceras till endast 11/ 4 million

kronor.

Sveriges träexport till Spanien är. för närvarande således visserligen ej,
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i förhållande 'till hela -vår trävaruexport, -särdeles stor, enda~t cirka- 27,000

standards; 1881 och 1882 års ännu ej färdiga statistik skall dock visa en

tillökning af 5,200 standards; l?en jag får förklara, att under de konkurrens

vilkor med anlerikanska varor, hvarunder vi sedan tio år arbeta, kunna vi

ej -umbära den spanska n1arknaden. D-en är dessutom fördelaktigare än den

n~rdeuropeiska; saken· är nen1ligen den; att _t. ex. England köper ej oväsent

ligt för förädling~ och för reexport och köper spekulatift, då Spanien deremot

endast köper för att fylla beh9fven inom landet.

Och hvad ett traktateradt hägn för en näring betyder, det. hafva v.i väl

sett i Spanien i år i vår trähandel der. Som af Kongl. Maj:t~ framställning

till Riksdagen kan ses, var Kong!. Maj:t angeläg~n att vidmagthålla den

traktatsenliga förbindelsen med SP~niei1, och tack vare den omsorgen kunde

våra spanska köpare af svenska trävaror förra året vid varornas framkomst

få dem förtullade enligt den l~gre traktatsberäkningen. . Sallltidigt med de

svensk~ trävarorna anlände till Spanien siidana som blifvit inköpta i Finland,

men som Ryssland ej hade förnyat sin traktat och för närvarande ej tyckes

bekYInra sig _onl att åvägabringa en sådan, så tinga de spanske köparne helt

oförmodadt betala cirka 5 francs per standard eller cirka 3 %å värdet i extra

tull å -de finska varorna. Rysslands traktat med Spanien utgick nelllligell

samtidigt med vår.

Häröf\rer blefvo de spanske trävaruhandlandena mycket förbittrade och

. säkert _är att,· oaktadt våra grannar på östra sidan af Botten slösa med sin

skog och aptera särskildt för den rutinerade spanska nlarknaden endast 14

fots långa piankor, så har i år afsättningen af finsk last till Spanien gått

trögt, under det att vår export har tagit favör, och jag har mig säkert bekant;

att endast ett svenskt verk redan nu har försålt till Spanien för skeppning i .

år för mer än 1 million kronor.

3 %högre tull å trä spelar ju ej en så stor roll, då man får köpa den

vara, S0111 passar för afsättningen, n1en hvad som för nutida affärsverlden

spelar -en ofantlig roll är osäkerheten i de forn1er, hvarunder man uppgör

sina beräkningar. ~vad affärsverlden begär af ·statens öfverhufvud är stadga

inåt och utåt. Nutidens handel är baserad på det trägna arbetet, på beräk;.

ningar, vetandet och den snabba onlsättningen; det är ej Iller son1 fordom,

då man fråll en af Norrlands städer· utsände ett fartyg med trälast t. ex. till,
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€fter den ~idens' sed, bästa möjliga försäljning ~enom skepparen. Skepparen

lät under ett par år ej' höra af sig, redaren ansåg allt förloradt, då den

hederlige skepparen, som ej var vän af skrifkonsten, en dag dyker upp med

-en "hel del guldpå,sar 1 Verldshandeln har, mine herrar, olnbytt skaplynne;

ångan och, elektriciteten' hafva omgestaltat våra näringsförhållanden, det snab..

bare och mångfaldigade utbytet' nödvändiggör säkra stabila" forlner; vi kunna

€j etablera stora verk och företag och lefva på telegrafen för att få veta en

kon1mande månads introduktions vilkor för våra alster i främmande länder.

Den tull som enligt tarif general s,kulle i Spanien' åläggas svenska trä

'varor är, i för oss lätt begripliga Jern1er, cirka 9 francs per stal~dard lika för

hyflad SOIU sågad last, och jemförelsevis skall jag nämna, att B'elgien utkräfver

"4,2 francs, per standard å svenska hyfvelbräder och Danmark 18,92 kronor

per standard (27 francs) 1

Då vi besinna, att vi stå här framför ett land, .som intill ett fåtal år

:sedan var skråenas och protektionismens ,förlofvade ,land, är det ej då f~r

,oss, . lued gryende svårigheter för afsättning af våra träprodukter, väl värdt

att taga vara på, då Spanien går oss till mötes i så betydlig mån, jemfördt

n1ed andra länder, underlättande vår trähandtering?

Och intet tvifvel är' att, om Spanien som under senare åren" får lugnt

Dch ostördt af inre ondt gå framåt, vår träexport skall inom 10 år uppgå

måhända närn1are till 100,000 än 25,000 standards; det är ett gryende land

(väsentligen till följd af dess ökade vinexport) med en stor' g"ryende kapital

bildni.ng; och att kapital i vår tid slår sig på byggnadsindustri först och

frän1st,det hafva vi ju sett för våra ögon öfverallt "och äfven här 'i Stock-'

holm på de .senare åren. Genoiu ökad export 'och sparsamhet är det som

kapitalbildning beredes.

Nya 1l1arknader för vårt trä 7nåste vi söka; vår hittills stora marknad

England är stadd i retur; hvart vi der vända oss för afsättning 'heter det :

»the country is overbuilt».

Jag ber nu att få öfvergå till J·ern.

Den största svårighet som rfordom existerade för afsättning af svenskt

jern till Spanien låg i transporten. dit. Jag kan ej nu på siffran påminna

lnig" den »surtaxe de pavillon» som var påbjuden vicl införsel i Spanien af

jern med främmande fartyg, och de få dagars förberedelse till detta anförande
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jag haft' har' bredvid' dagliga göromål ej lemnat rllig tid till att undersöka

deno l\~en det· 'påminner jag mig, att den var för jern ul1fJftfär i sarnlna·

1?ropo~'ition som vid införsel af fisk; tull derå utgick under spansk flagg till

1872 med 31 reales per qvintal, under frälnm,ande flagg med 4-2 reales och,.,

om varan skeppades öfver ett annat' land, med 62 reales' --:- denna senare,.

absolut prohibitiska tullbestänlmelse för att förhindra Gibraltars' uppkomst

till en stapelstad för Spanien.

I upphäfvandet af surtaxe de pavillon för jern och då vi derefter kunna

expediera jern direkt i andra fartyg än de spanska, som ej äro benägna att idka

fraktfart på våra kuster,· och i Sveriges ställning i paritet med andra till Spanien

jerriexporterande länder, ligger i min uppfattning ett af de väsentliga mo-

ment för antagandet af ifrågavarande traktat. Att vår sjunkande jernafsätt

ning kan i Spanien bereda sig en utkomst är utom allt tvifvel, visserligen ej

i de goda gamla 5/s'x3' 1 jernstängerna, uppkomsten till så mången svensk

familjs förmögenhet, men i förändrade tiders förändrade former äfven iJoeran ..

Jag ber att här få erinra om att 1880 års spanska statistik säger'

oss, sonl redan sagdt är, att landet importerade för 32 millioner pesetas stål

och jern af alla slag, 9 millioner i maskiner (väsentligen till åkerbruket) och

cirka 3/4 million åkerbruksredskapo

Oaktadt jag ej står inför yrkesmän, ber jag dock få göra en liten tek-

nisk utflykt på jernområdet och erinra om de kolossala massor af endast

jernband, som' erfordras för den sp~nska vinexporten ; om det' sega svenska

jernet duger till någonting, så vore det väl till det ändanlålet. En spansk

vinhandlande sände för några år sedan till mig prof på dylika jernband; jag

har utlemnat dem till jernmän, men. - innal~ vi få traktatsep.ligt stadgade:

handelsförhållanden, och i .sammanhang härmed tidens. mägtiga häfstång,.

ångbåtskommunikatiori .med Spanien - hvem vågar bygga bandvalsverk

med några hundra tusen kronors kostnad?

För mig är det klart, att den patriotiske embetsman, som nyligen leln-

nade Paris för att i Madrid knyta nya handelsförbindelser för sitt land, -

han har tänkt sig utvidgade jernaffärer på Spanien i en framtid som lönen

för sitt arbete med 'att få. den skandinavisk-spanska handelstraktaten till

stånd, och det skall om' honom kunna sägas, att han troget har följt det upp_o

drag, som hans chef lemnade honom i cirkulär af den 27 april 1880, nem-
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ligeti att det var Konungens önskan, att H. IV!. _beskickningar skulle på'bästa

sätt .befrämja de fosterländska näringarnas utveckling. Tack va~e den OITISorgen

ega vi nu en traktat med Spanien, som tillförsäkrar följande sänkta tullsatser

å jern:

Jern i rör .
med traktat

peso 3,50
tarif general

4,70
nu i Frankrike

». 6,7'0 9,00 10,50

» 8,65 13,00

6;55 . 8,00 -
» 14,8.5 20,00

3,50 frcs 5

Jern och stål i plåtar öfver 6 m.m.

tjocklek ; .

Jern OCll stål i plåtar intill 6 lll.nl..

tjocklek, samt axlar, tunnband etc. _

Je.rntråd .

Spik och söm .

Slnältstycken .

allt per 100 kilo.

Af bilagan till I{ongl. Maj :ts proposition till Riksdagen ses, att svenska

fartyg under år 1881 inseglade frakter till spanska hamnar till ett belopp af

cirka 1,500,000 kronor, samt af bilagan till propositionen till' Stortinget att under

1881 var hela den slJen-sk-norska fraktförtjensteil 81
/ 2 millioner francs; och

om det är en med Spanien sammanhängande näring, som' vi nu för tiden

absolut ej kunna ulnbära, så är det vår skeppsfart dit. Jag tog mig en gång

under' förliue~ år friheten framhålla för föreningen det try.ck i fraktpriser, som

nutidens, emot hvad man antagit, ingalunda' utagerade rivalitet mellan segel

och ångfartyg framkallat, och detta tryck är fortf~,rande lika lnycket till fin

na~des. Det .är så' stort, så· förkrossande för segelflottans rederier, att de

hafva rätt att fordra, att· ideela spekulationer å handelspolitikens område

måtte för tillfället få förstummas, då det är fråga om att räcka' sjöfarten,

genom traktaten ifråga, en stödjande hand, för helt enkelt dess bestånd ien

tryckt tid.

Jag hat i början af mitt'vördsamma anförande omtalat Spaniens import;

den består till ej ringa del i amerikansk bonlull, det är, om jag ej rnisstager

mig, i import deraf det tredje landet i Europa; till de catalonska manufak- .

turerna behöfs det mycket· engels~t bränsle;' för transporten deraf och (efter

det surtaxe de pavillon häfdes i Spanien och .Frankrike) för transport af vin

till Frankrike, finna svenska och norska fartyg numera jemn sysselsättning,
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och isynnerhet eInedan spanska segelfartyg. snart tyckas försvinna och ej

heller blifva genom ångbåtsflottan 1110tsvarande supplerade. Vi hafva nu

under ett årtionde seglat för usla frakter, en relativ höjning i fraktpris är i

den närmaste framtiden absolut att förutse. Men utan för en längre tidsföljd

stadgade förhållanden beträffande fraktfarten är vår flagga oanvändbar för, de

de spanske importörerne. För(b~a[Jsenli9t måste vår flagga vara med den

spanska likstäld.

Nu skall man kanske säga' mig, att det är lika lllycket norska som

svenska fartyg som, och vanligtvis på hösten, utgå med trälast från Sverige

till Spanien, och ja.g medgifver att så är. Men jag vädjar till de svenske

träexportöreri18 här, aln det ej är så att de låga frakter, hvartill norrmän nu

taga en last ut· till Spanien på senhösten för att hålla skeppen gående ute öfver

vintern, J·ust hafva bidragit till att vi kunnat sälja vår trälast så pass fördel

aktigt till Spanien, som i de, senare åren varit fallet. Och erfarenheten har

visat oss, att endast norrmännen hafva kunnat segla så billigt: i fart från

'Norrland på Spanien förekommer sällan annan flagga än brödrarikenas.

Våra »kassaartiklar» till Spanien äro, och skola -- det hoppas jag 

framgent blifva: trä, jernmanufaktur och fraktfart. Men att vi kunna få andra

exportartiklar dit är uppenbart, och jag vill nämna smör. Då jag för snart

30 år sedan först kom till Spanien, va.r utländskt s/nör der föga kändt; år

1880 importerades deraf för 3,854,721 pesetas och' ost för 1,449,805; emedan

dessa artiklar nu äro ansedda för nödvändighetsvaror, är tullen betydligt

reducerad eller till 52,75 för 100 kilo för traktatländer och 56 utan, sådan.

Då var äfven Ql 'en okänd dryck, äfven i de medelstora spanska städerna;

nu är iInporten deraf från Englahd, Tyskland och Norge högst betydlig och

tullen reducerad till 93
/ 4 peset~s per -hektoliter, med 23

/ 4 pesetas tillökning

för opriviligierade länqer. Och just för afsättning af s. k. smärre artiklar

har till och nled Norge redan i Spanien bosatta agenter, t. ex~ i Sevilla

för afsättning af norsk hä:stskosöm, arbetad i Norge af svenskt jern, och med

bästa framgång.

Saken är, mine herrar, att 'det gamla Spanien är återigen midt i Europa

ett terra nuova; det står under en upplyst regering, som har börjat öfver

gifva det gaJYtla i vår tid omöjliga kolonialsystemet~ det har afkastat protek

tionismens och skråväsendets bojor och det -räcker nu handen till Sverige, och
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om Sverige handlar klokt, accepterar det den l~mnade handen och utsänder,

i likhet med andra länder, något af sin ungdom dit för att' utföra traktate~s

program; det är den sorts' elnigration som har fort jordens nuvarande' första

handelsnationer, norra Tyskland och England, upp till deras nuvarande hlagt

ställning i Europa.

.Jag per nu att· få säga några ord till dem som jag vill kalla filantropiska

1110tståndare af traktaten, till dem. som .hålla före ~tt de ej vilja traktaten,

ej sänka vintullarne, emedan det skulle uteslutande vara en fördel för de

vindrickande rike n1än - man ökar ju i dess ställe bränvinsskatten, säges det.

I mitt tycke är ett sådant resonnemang visserligen välment, men det

har föga grund för sig. Tullnedsätt~1ingen gör per butelj 10 öre och jag

föreställer mig, att det ej mycket ,inverkar på våra vinkonsumenter; men der

elTIot skall jag framhålla, att om vi sluta traktaten och om vi få snabba

ångbåtskommunikationer, skall tullnedsättningE?n på vin äfven komma de

lnindre bemedlade tillgodo, eInedan det är ett faktum, att man i Spanien kan

köpa ädla, ej rusgifvande viner till bränvinets pris här eller för 50 öre å

1 krona per butelj här, och det är min tro att den beräknade minskning i

statsinkomster af cirka 300 j OOO kronor skall mycket lätt kunna ersättas af

en betydligt ökad import af billiga viner.

Jag 'har ofvan visat Spaniens vinexport till Frankrike, och man skulle

väl kunna' tänka sig att i en fralntid kunde åhninstone somliga Chateauvi~er

lika bra tillverkas af spanska viner här som i Bordeaux.

Att vi mot billiga viner skulle kunna, vi lika bra som Tyskland, åstad

kon1Ina en spritexport till Spanien, har från derlned förtrogne fackmän blifvit

framhållet, och, jag tror mig veta att den affärsbranchen skall här i åfton

finna sin talsnlan.

Jag skall nu anhålla få närn1are belysa Norges handel på Spanien.

Den utgöres, som redan visats, tIll största delen af klippfisk, d. v. s.

saltad och på klipporna torkad fisk, endast till en mindre del af s.k. stock

fisk - lufttorkad tors'k, SOITI merendels går till Italien, - 3/4 af Norges hela

, torskfiskexport går till Spanien.

. Med afseende å Norges fiskhandel å Spanien är det en egendolnlig

företeelse, att den norska fisken har en exklusiv marknad till Catalonien och

norra Spanien, under det att amerikansk »bacalao» har en lika exklusif af-
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sättning till alla andra spanska landsdelar, och säljes der en~ast norsk fisk,

då den amerikanska fattas i marknaden, och det ej derför att norsk vara är

af sämre qvalitet utan tvärtom - det är' hvad jag vill kalla en förbruknings

vana. Frågar man hvarför ett sådant förhållande eger rum, så vill jag fästa

uppmärksamheten på, hurusorn förbrukningen af lifsmedel beror på vanor och

ej låter sig godtyckligt reglera - och måhända är det rätt så bra!

Endast Amerika (~abrador och Newfoundland) konkurrerar med Norge

om fiskhandeln till Spanien.

Klippfisk (bacalao) ingår sorn en väsentlig faktor i de spanska hus

hållen; den beredes äfven efter vårt svenska smakförhållande till en n1ycket

smaklig föda med hjelp af särskilda spanska vegetabilier, och åtminstone

någon dag i veckan får hacalao ej saknas äfven å den förmögn~s bord.

På samma gång är den i de stora, dyra städerna den fåtliges föda, men det

oaktadt har den' spanska regeringen, ehuru fåfänga försök gjorts att till

verka inhemsk bacalao t. ex. vid de canariska öarne, dock ansett sig kunna

med en dryg tull beskatta denna nödvändighetsvara.

. Enligt traktaten skall torkad eller saltad fisk dragä en tull af 18,70

pesetas per 100· kilo emot 23,50 peset.as för länder, son1 ej hafva traktat med

Spanien; större är tullnedsättningen i sjelfva verket 'ej.

Det har blifvit sagdt och till och med tryckt, att genom traktaten skulle

.Norge få en vinst af, om jag icke Inisstager mig, 900,000 kronor per år på

fiskhandelns konto. Jag får emellertid upprigtigt bekänna att så gerna jag

gläder mig åt någon lyckosanl norsk företeelse, så är jag ej måhända nog _

bevandrad i teoretisk nationalekonomi för att kunna uppgöra det räknestycket.

Jag' har påvisat hurusom norsk klippfisk är i Spanien en nödvändighets

vara; den är ej en lyxartikel,. som smyger sig till afsättning derför att den är

sänkt i pris. Naturligtvis vill jag ej förneka att äfven på en nödvändighets

vara som. klippfisk är i Spanien, 'skall prisbilligheten icke f6rdelaktigt in

verka på ökad afsättning och derigenom 'småningom öka försäljningsvärdet.

l\1en kurant handelsvara som norsk fisk är, skall den allt fran1gent liksom

hittills varit fallet, kunna finna sin marknad. Efter min uppfattning gäller

det mycket mera här' att reglera Norges q/Jarsförhållande till Spanien.

Det· gäller denna i handelsverIden så stora sak: skall och kan jag in

arbeta· afsättning. för lnin produkt så, att konsumenter i det främmande landet

,.
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köper ,min vara i fast räkning till uppgjordt rris på skeppningsorten, det i

vår ~id enda rätta, sättet för bedrifvande af exportgrosshandel eller skall jag,

och jag säger, det lned betoning, nödgas konsignera ut mina' varor till främ

mande land, och i det fallet betyder naturligtvis tullpålagan hvad den är.'

,lVlen i vår tid bedrifves ej verldshandeln på så sätt; huru skulle det

helt enkelt vara lnöjligt, huru skulle, under århundradets kolossala utveckling,

i vår tid af all handelson1sättning, t. ex. de pei1ningförn1edlande -bankerna

kunna bedölna en affärsmans ställning, 0111' han alltid konsignerade ut sina

varor? l Mine herrar, hela den stora stat i staten, som är den utrikes han

deln, skulle varda _en omöjlighet.

Under denna tidens nödvändighet lefver äfven den norske fiskexportören ;

han säljer i 99 fall af 100 sin vara fritt ombord i en af de fyra norska klipp

fiskexporthamnarne, luen ett .vilkor för att så kan ske är, att han får lefva i

lagstadgade rlOr/Tier och rförhållandet~ till sir~ spanske o;ffarsvät~.

Och stadga i handeln är det sonl den, spanska traktaten, l1led afseende

på fisk, först och främst afser; sjelfva tullsatsen är' 'naturligen ock en mycket

angelägen sak, lnen hör knappast till det principala i tullfördraget, och en

uträkning om 900)000 kronors favör för Norge härutinnan är .enligt min

uppfattning fullkomligt illusorisk. Hvad fördraget skänker Norge är först och

främst att idkarne af landets fiskhandel ej blifva nödgade att, så att säga,

lefva på telegrafen för' att få höra hvad, tullen är i nästa lnånad - ett olidligt

tillstånd. Visserligen är det så, att, Spanien har etablerat en tarif general,

men den är ej åt någon garanieracl.

Äfven då surtaxe de pavillon existerade med 10 reales per qvintal, gick

afsättningen af norsk fisk till Spanien för sig, under det att den svenska

jernhandeln dit var, med differentialtuIlen under fräITIlnande flagga i Spanien,

omöjlig, och jag ber' nled afseende på den oriJnliga fördel, son1 Narge påstås

skall hafva af traktaten, att få betona detta förhållande. Det är endast cirka

25 %af Narges hela fiskeriexport, som i öfrigt går till Spanien, och är ex

porten dit 10 %af hela exporten från Norge.

Derför förefaller mig det' räknestycket 3 ggr 1 == 3 ej här vara fullt till- '

lämpligt!, D,et är visserligen _så att Norges export till Spanien är cirka 3

gånger större än Sveriges nu för tiden; n1en härvidlag får ihågkonlInas att

det ej fyckes, äfven 111ed ångfiskarefartygs tillhjelp, S0111 Norge skulle kunna
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öka sin t9rskfångst, ,och som af uppgiften om tvänne års -export framgår" är
- "

ej fiskexporten årligen konstant. Torskfisket vexl~r årligen från cirka 16 till

30 millioner, torsk. Det kan dock ej vara rilnligt, för att göra ifrågavarand,e

jemförelse, att taga ett ~rs bet!Jclliga export från Norge till Spanien' och der

uppå beräkna skilnaden mellan den nuvarande och traktatstullen för fisk och

säga: Norge förtjenar 900,000 per år! Skilnaden i införseltul1en på den refe

rerade nödvändighetsvaran, är naturligtvis endast en lättnad i omsättnings

vilkoren, men ej kan man säga, att tullskilnaden i det främlnande landet

kommer enbart Norge' tillgodo!

Deremot är för mig ej tvifvel derom, att derest traktaten antages, skall

Sveriges affärsverld få i, sin lnagt att, i hägn af traktaten, betydligt öka sin

export till Spanien, och man har, förefaller det ,lnig, här i landet högst betyd

ligt underskattat den gryende betydelsen af våra handels- och sjöfartsförhål

landen till Spanien.

Till slut, ber jag att få göra några enstaka betraktelser i anledning af

den sak, som här är före.

Det skall sägas: huru kan England för tillfället reda sig utan traktat

med Spanien? Mine herrar, vi kunna ej jemföra pss med ett såd,ant land

SOUl England på ekonolniska on~råden. Om ett land för tillfället går, i af

sättningsväg England förbi, betyder det föga. England har sina numera öfver

hela jorden utspunna ångbåtslinier, och hvad detta betyder skall jag med ett

enda litet, svensk handel intresserande, exempel belysa. Året om lasta stora

fartyg i dessa mägtiga ,engelska handelscentra till Cap, Australien etc.; för

tillfället fattas en kOlnplettering af t. -ex. 10,000 kubikfot, och som »time

is money», så går man då till en trävaruhandlande, och hellre än att låta de

10,000 kubikfoten gå ostufvade, hvilket ej heller passar för att fartyget skall

~lifva sjövärdigt, så tager man komplettering af svenska plankor till en frakt

af t a 2 ;{ per standard, under det att fartyg direkt från Bottenhafvet ej

kunna befraktas för enahanda transport under 5 L per standard.

Och så har England bortom Suez och Atlanten några på olika sätt

medförbundna länder här och der, på ett halft tjog millioner menniskor, dess

välde i handel och välde på hafven, i hvarje fall i fredligt förv~rf, äro, sonl

»board' of trade returns» visa oss, helt enkelt häpnaclsväckancle.

. En svårighet har samfärdseln med Spanien hittills erbjudit. Om man
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finge' order från en spansk köpare på sven~ka yaror för, säg 10,000 kronor,

så sade man till honom: varorna skall Ni få, men sänd p.enningar först till

Hamburg eller London, våra banker köpa ej vexlar på Spanien. På så vis

kunde handel i' stort i det 19:de, århundradet ej. prosperera. Sedan ett par

år hafva emellertid flere svenske exportörer börjat att, Inat till, Spanien sålda

varor, trassera direkt å de spanske köparne, och i sjelfva verket är dervid

ej större risk, än att på enahanda vilkor sälja till andra länder, och länge

skall det väl ej dröja innan alla svenska banker, likasom Finlands och Norges

riksbanker, köpa vexlar på Spanien, och det skall ej litet bidraga till att lätta

samfärdse1n.

Man skall ~nvända: den för handelstraktaten linliterade tiden af fyr~ år

är för kort. Dertil~ ber jag- få svara, att jag är helt enkelt förvånad äfver att

den spanska regeringen har kunnat »försöksvis». på så pass lång tid binda

opposition mot frihandelns tidsenliga tillärnpning; det är ej lång tid sedan

de catalonske fabriksegarne armerade' arbetarne med anledning af Spaniens

då afslutade handelstraktat med Frankrike l Och som det f;iare varuutbytet

och samfärdseln lnellan folken har öfverallt i Europa visat sig välsignelse

bringande, så tror jag att så skall äfven ske i Spanien, och hyser ingen fruktall

för att den nu till 1887' afslutade traktaten då icke skall varda förnyad, OCll

är, SalU kändt, sjöfartstraktaten afslutad på 10 år.

En mindre betydande sak har jag' att erinra Inat traktaten och som den

ej har reglerat, och den är, som Herr' Statsrådet och Chefen för finans

departernentet äfven har framdragit i ett af sina anföranden i anledning af

traktaten, de spanska konsulatafgifterna här i landet. Dessa utgå, uttryckta

i en lättfattlig siffra, 111ed cirka 70 öre per standard eller på vår nuvarande

trävaruskeppning till Spanien med cirka 20,000 kronor per år, och hvaraf en

dast en obetydlig del lär tillfalla de spanske vice konsulerne här i landet.

Men det är ej nog ~ed afgiften; om t. ex. ett fartyg blir lastadt en

lördag, kan det, om resan gäller Spanien, ej få utklarera den dagen; de

vidlyftiga, till absolut intet gagn ländande spanska konsulatpapperen 'kunna

ej utfärdas förrän måndagen, och. skeppet ej afsegla ,förrän tisdagen.

. Natur1ig~vis är här vidrörda angelägenhet om konsulardokumenter en

småsak gent emot den ,stora sak, hvartill jag öriskar framgång. DerOlTI torde

ej vara tvifvel, att tra~taten accepteras, och med tacksamhet till vederbö'rande
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statsmyndigheter, af Norges Storting, och Norges tacksamhet Inat Sverige

skulle Oln ~ lnöjligt ökas och, befästa~, om Riksdagen här ville~ lika Inycket .,af

hänsyn till Sveriges- egen SOln till Narges större fördel, äfven acceptera den,

och sålunda äfven här visa att den fattar, tack vare 1814 års händelser, att

den skandinaviskahalföns tvänne folk. ega och numera örnsesicl(qt alltid,förstå

deras ultpjJlösliga solidaritet.

Härefter yttrade sig

Herr Grosshandlaren Smith: Efter den fullständiga utredning, som herr

Astrup len1nat rörande Spaniens handelsförhållanden, torde vidare sifferupp

gifter icke behöfvas; och jag skall derför söka att fatta mig så kort som möjligt. '

Herr Astrup förklarade, att han icke kunde räkna ut, att Norge skull~

hafva några så stora fördelar utaf sin export af fisk till Spanien. Då j3;g

anser nödvändigt, att vi, sonl äro här försan1lade för att diskutera frågan om

den spanska handelstraktaten, böra. söka åstadkomma en så fullständig ut

redning som ln~jligt af dess inflytande på de båda länderna, skall jag bedja

att -få till en början något beröra denna del af frågan ..

Norges export af fisk på Spanien har under de sista 5 åren utgjort i

n1edeltal 27 lnillioner kilo årligen. tIvarje kilo drager en traktattull af 18,70

pesetas per 100 kilo eller 4,80 pesetas lYlindre än om ingen traktat afslutats.

Detta .gör 852,000 kronor om året. Under 1881 var exporten 31 millioner

kilo; och tullafdraget gick till något. mer än 900,000. kronor. Således utgör

faktiskt Norges fördel af traktaten o~kring 900,000 kronor om året, då vi

i Sverige derelnot för närvarande icke hafva någon annan exportartikel till

Spanien än trä. Och den fördel vi få af traktaten på vår träexport kan icke

uppskattas till mer än 100,000 kronor. Således ställer' sig saken på det sätt,

att Sverige vinner 100,000 kronor och Norge 900,000 kronor på traktaten.

Detta hindrar ,dock .icke, att traktaten. kan blifva lika fördelaktig för Sverige

son1 för Narge, förutsatt att Sverige kan tillgodogöra sig dessa fördelar fraln

-deles. För närvarande ka.n Sverige icke göra det, så länge vi sakna regel~

bundna ångbåtsförbindelser lTIed Spanien. Afsättning direkt dit för de pro

dukter" som vi kunde hafva att sälja, finnes för närvarande icke. Då regel

bundna förbindelser länderna eInelIan komma till stånd, är det otvifvelaktigt,

att vi kunna haf\ra- flera alster att erbjuda än Norge och att derför traktaten
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Kan ~lifva lika fördelaktig äfven för oss. -Men 1!U:,_ då traktaten bör betraktas

-såsoln en affär, som- uppgöres till ömsesidig nytta, ställer 'sig saken icke till

fördel för Sverige allena, n1en väl för de -förenade rikena. Spanien vinner

-nemligen genom traktaten en tulldifferans af cirka 1/2 million, under det att

'<le förenade rikenas gemensamma vinst utgör cirka 1 million kronor. Således

är traktaten för de båda förenade rikena tillsa~mans ofantligt mycket fördel

:aktigare än för Spanien. Jag tror sålunda, att man lugnt kan säga; att trak

tatens antagande bör af alla parter l de förenade rikena befrämjas.

Hvad son1, efter hvad jag tror mig hafva hört, förnämligast anmärkes

~mot traktaten här i Sverige är nedsättriingen af tullen på -vin. Denna tull

"nedsättning tarfvar _derför en närmare utredning.

För endast två år _sedan drogo alla viner under 21 %alkoholhalt samma

-införseltull samt dubbel tull vid högre styrka. Vid uppgörande af franska

-handelstraktaten stipulerades .emellertid, att viner om högst 15 %alkoholhalt

:skulle drabbas af endast 16 1/ 2 öre per liter, då deren10t alla viner mellan

15 och 25 %alkoholhalt skulle betala 30 öre per liter. Som de flesta spanska'

-viner antingen hålla mer än 15 %naturlig alkoholhalt eller lnåste med alko-

-hol tillsättas för att kunna under längre tid bevaras, så blef följden att alla

-spanska viner måste i Sverige draga den högre tullen, ehuru de som regel

:äro långt prisbilligare än de fransk~ vinerna. Om denna åtgärd vidtogs för

"att genom den n'u ifrågasatta handelstraktaten kunna- bjud,a Spanien _tullned

sättning å dess viner, så måste erkännas, att Syeriges regering handlat om-

tänksamt och klokt, men om så åter icke varit förhållandet, måste den se

naste tullhöjningen kallas obillig och orättvis mot landets ~gna inbyggare,

~som genom sitt -kalla klimat hafva mera behof af alkoholiska viner än var

mare länder. Visserligen har England högre tull på de starkare vinerna än

de svagare, men det är en följd af detta lands särdeles höga skatt på alko~

-hol, son1 rent af nödvändiggör sådant. Om, som jag hoppas, traktaten an-

tages och tullen å- starkare viner intill 20 %ånyo nedsättes, så förmodar jag
f,

;att flera spanska vinhus, som jag vidtalat, skola här etablera filialer, hvilka-

-lned tillägg af sina ökade kostnader här komma att sälja oförfalskade viner

till 50 a 60 öre per butelj inklusive tull, så att äfven de lägre klasserna skulle

-kunna sättas i tillfälle -att till skäligt pris erhålla godt vin, hvilket icke blefve

Jör _dem dyrare än pränvin, men långt -helsosamlnare. Då Spanien otvifvel-
7
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aktigt har de bästa vinerna i förhållande till. priset, så böra, statsmagterna

icke genom för hög tull utestänga -denl från konsumenterne.

.En ånnan omständighet, som talar för denna nedsättning, är dess be

fogenhet ur statsekonomisk synpunkt. Frankrike köper nenl1igen från Spanien

årligen mer än 4,50 millioner liter' vin; och dessutom komma till Frankrike

från Italien. betydliga, qvantiteter vin årligen. Detta från Spanien importerade

vin går hufvudsakligen till Bordeaux och förvandlas der till franskt vin. Frank

rikes export af yin är 'mindre än dess import. Fransn1ännen använda sjelfve

större qvantiteter vin, än landet producerar. Vi få sålunda köpa från Frank

rike de spanska vinerna och betala dem med ett ofantligt öfverpris. Om vi

deremot satte ned tullen på de spanska vinerna, så blefve resultatet i stats

ekonomiskt hänseende, att vi gjorde en ofantlig besparing, emedan vi skulle

kunna köpa. dessa viner för ett betydligt 'lägre pris. 'Derigenom skulle äfven

de mindre bemedlade kunna någon gång få dri~ka ett glas oblandadt vin. I

Spanien blandas aldrig vin lned annat än vin, men i Frankrike, der vinbland

ningskonsten hunnit längre, kan man aldrig vara säker på hvad man får, ty

der tillsättas vinerna lTIed en hel n1ängd andra saker. Sådant kan aldrig

hända i Spanien; och jag för min del skulle föredraga det allra' tarfligaste

äkta spanska vin framför det, SOln har det vackraste nan~n på franska bu

teljer, såvida inga särskilda garantier derjemte erbjöds.

Den artikel, på hvilken vi förlora mest genom tullnedsättningarna, är

russin. Russin' användas, så~o~ bekant, mycket för' tillverkning af vin. Det

blifver hädanefter alldeles onödigt, of!l vi' importera spanska viner' till billi

gare pris. Röda. Valencia-viner kunna då säljas för 30 öre och de hvita äkta

sherryvinerna för 50 a 60 öre per butelj. Då behöfver man icke tillverka

vin af russin- här i landet; och följden blifver den att russinimporten nedgår.

Någon större förlu~t härpå komlna vi dock ej att lida.

En tredje artikel, för hvilken tullen skulle nedsättas, är apelsiner. Der

. är tullen nu ofantlig. Den utgör för Valencia-apelsiner 15 francs per 1,000

kilo: Om man antager att 5 apelsiner väga en kilo, lllotsvarar detta en tull

af 5- öre stycket. Men priset i Valencia är 1 öre stycket. Tullen öfverstiger

-sålunda med 500 % varans värde. Nedsättes den nu till .200 %deraf, så

böra ändå de mest inkarnerade protektionister kunna vara belåtna. Dess

utom tror jag, att det vore rigtigt och gagneligt, om äfven de lägre klasserna



Handels- och sj öfartstraktaterna med Spanien. , 99

kunde få tillfälle att mera allmänt njuta af ~ådana frukter som apelsiner,

, hvilket är omöjligt med nuvarande höga tulL '

Under sådana ,förhållanden tror jag icke, att de tullnedsäftningar, som

gjorts i den nya traktaten, äro synnerligen skadliga. De största hafva till

kommit under de sista två åren. Och jag tror icke, att man behöfver .vara

ledsen öfver, att vi kunna göra Norge en ofantligt stor tjenst genom trakta

tens antagande. Jag tror eiler åtnlinstone hoppas, att Norge skall, h~lla oss

,räkning derför ; och då vi icke sjelfva framdeles böra förlora något på· affä-
. .

ren, så förmodar jag, att icke heller någon af herrarne har något mot saken.

Jag vill nu öfvergå till de möjliga chancer, som genon1 traktatens an-

·tagande kunna för vår export till Spanien uppstå. För närvarande är det

hufvudsakligen endast tre alster, som vi till Spanien exportera, men jag är

öfvertygad, att vi i en framtid skola kunna sälja en hel del v,aror dit. Spanien

är för närvarande stadt i starkt fraInåtskridande. Hittills har det till följd

af ofred och andra tryckande förhållanden icke kunnat på långt när konsu

lnera så mycket, som eljest skulle varit möjligt. Våra närmare grannar äro

oss i industrielt och ekonomiskt afseende öfverlägsne och hafva tillgång till ,

billigare kapital än vi, så att det endast är mycket få förädlade alster vi llled

fördel kunna till dem afyttra. I Spanien, deremot finnes knappast någon in

dustri. Endast 'i Catalonien finner man en temligen blomstrande· tillverkning

af bomullstyg. Till följd deraf importerar det nästan al~a sina behof, och

säkerligen kunna vi bidraga att fylla något eller några af dessa.

Det fanns en tid, då Spanien importerade nästan allt sitt jern från Sverige.

Så småningom hafva emellertid andra länder. genom ett bättre anordnande af

sin handel lyckats uttränga oss från denna marknad, så att vi för närvarande

sälja högst obetydligt jern till Spanien. Då vi genom traktaten skulle få en

lägre, tull på jern än England, är det klart att detta' måste i ~ågon mån bi

draga att öka denna afsättning af jern till Spanien. Och om vi derjemte

kunde erhålla ~n regulier ångbåtstrafik dit, är det säkert, att en hel del af

våra olika jernalster skulle kunna derstädes försäljas.

Den största spanska importartikel, vi för närvarande tillverka, är sprit.

Konsumtionen. deraf har här i Sverige .år efter år' aftagit" och väl är det!

lVlen denna minskning i förbrukning medför ic~e såsom regel en motsvarande

förminskning i tillverkningen, i synnerhet efter' en gynsam skörd, då vi hafva
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ett ganska stort öfverskott af sprit i Sverige, SOln icke kan hä~ i landet för

brukas. ··Rvar skola vi finna köpare till d~nna sprit? För närvarande nästan

uteslutande i Spanien, sedan Frankrike höjt införseltullen på sprit från 15 till

.30 francs per hecto samt äfven Italien för omkring 14 dagar sedan höjt sina

tullar, så att jemväl dess hamnar äro för oss i detta afseende nästan stängda.

Det' återstår således endast Spanien, som är ett n1ycket starkt sprit

importerande land, till följd deraf att dess viner måste, för att kunna expor

teras, tillsättas med sprit. Då Spaniens vinexport för 1880 belöper sig till..
ett värde af. 249,702,280 francs är det klart att det erfordras en ofantligt stor

qvantitet sprit för att fylla dess behof.

För 1880 uppgifves officielt dess spritimport uppgå till 55,731,200 liter

om 100 %alkoholhalt, men är, till följd af de egendomliga tullförhållanden,

som der finnas, faktiskt högst. betydligt större. Af denna import lemnar Tysk

land nio tiDndedelar, så att det utan tvifvel här finnes en marknad af den

största betydelse för oss, när vi ligga inne m~d ett öfverskott af sprit. Kom

mer denna traktat icke till stånd, men Tyskland deremot får en traktat med

Spanien, hvarOln för närvarande är fråga, komn1a vi i ett synnerligt ofördel..

aktigt läge, då vi i sådant fall få betala nära tre francs högre' tull än Tysk..

land. Denna tysk-spanska traktat är visserligen ännu icke afslutad, IDen efter

hvad jag hört under de senaste dagarne .skall den verkligen komma till stånd.

Mel1 äfven Oln vår traktat med Spanien antages, kan vår spritexport

dit, om den såsom hittills skall gå öfver Tyskland, aldrig blifva af någon

större betydelse. Vi hafva de senaste åren skickat betydliga partier sprit

äfver Hamburg. Vid exporten den vägen åtgår närmare 25 %af varuvärdet

i extra omkostnader, hvilket gör att man måste' betala varan i Sverige n1ed

1/4 lägre pris' än eljest skulle varit fallet. En spritexport till Spanien utan en

regulier ångbåtsförbindelse kan jag derför icke tänka mig möjlig..-- Samn1a·

betydelse har denna reguliera: ångbåtsförbindelse mellan Sverige och Spanien

för expo~ten af åtskilliga andra varor, som vi dels redan till .Spanien exp9r

tera,' dels ock, orn. traktaten antages, skulle kunna derstädes med stor fördel

afyttra. För närvarande exportera vi till England ganska mycket smör, som

derifrån ofta går till Spanien, men endast under förutsättning af en regulier

ångbåtstrafik kan direkt· smörexport 'till' Spanien vinna någon kraftigare ut

veckling och för oss blifva' af verkligt stor betydelse. Detsamma gäller en
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hel del landtbruksredskap, som skulle kunna vinna god afsättning i Spanien,

under förutsättning af en, regulier ångbåtstrafik dit. ,Vidare borde artikelrt

tändstickor kunna i stora qvantiteter försäljas i Spanien, der så många cigar

rer och cigarretter förbrukas, me,n efter de upplysningar jag inhemtat, blifver

.för närvarande frakten dit öfver London och Hamburg så 'dyr, att det näppe

ligen lön~r sig att den vägen skeppa tändstickor till Spanien.

De fördelar, som skulle hemtas af traktaten, äro således till stor del

beroende derpå, att vi samtidigt få en regelbunden ångbåtsförbindelse med

Spanien i gång, likasom en sådan ångbåtsförbindelse åter svårligen kan åväga

bringas, utan att traktaten kommer till stånd. För att vinna detta mål har

jag under vintern uppehållit mig i. Spanien och lyckats intressera åtskilliga

köpmän derstädes att vara med derom, för såvidt traktaten blefve antagen

och denna ångbåtsförbindelse vunne lika nlycken sympati i hemlandet som

derstädes. I detta hänseende har jag icke kunnat göra något, förr än trak

taten först blifvit antagen, ty (let i:i,r naturligtvis första frågan. I fall den icke

kommer till stånd, finnes intet fält för vår afsättning på Spanien, och någon

regulier ånbåtsfårbindelse dit kan ej åvägabringas. Äfven från den sy~punk

ten sedt, är det af stor vigt att traktaten antages, ty i sådant fall är jag

öfvertygad om, att en regulier trafik uppstår, som gör det. möjligt för ,oss att

vinna afsättning för en hel del af våra produkter i Spanien, hvarigenom de

uppoffringar, vi genom traktatens antagande skulle göra, blifva mer än upp

vägda.

Spanien har varit utomordentligt liberalt i den·na traktatsfråga. Bästa

beviset derpå är, att vi fått en million i tullnedsättningar och icke gifvit mer

än en half. - Jag har under denna vinter följt underhandlingarna i denna

sak på lnycket nära håll, och jag kan försäkra att, om icke Sverige varit så

väl representeradt och om icke underhandlingarna af de förenade rikenas

sändebud i Madrid bedrifvits med så öfverlägsen skicklighet som skett, skulle

traktaten aldrig kunnat komma till stånd. Ty spanska regeringen var alldeles

mot densamma och ansåg, att ett land, som icke köpte för mer än 2 å 3

millioner, men sålde för 18 a 20, icke borde få någon traktat. Likaledes

var allmänheten i Spanien öfver hufvud taget icke benägen för traktatens,

antagande. Protektionisterna i Barcelona förklarade till och med, att de skulle

opponera sig mot att den blefve af Cortez godkänd. Vid sådant förhållande



102 1883 den 7 maj.

'. vore det högst besynnerligt, om vi icke skulle vara nöjda, som fått nästan

alla fördelarne.. Då jag k0111 hem, trodde jag också att traktaten skulle .blifva

utan den minsta tvekan eller opposition antagen, enär vi, enligt lnin åsigt,

knappast kunde få någon för oss fördelaktigare. Men .som jag till min för-'

våning funnit, att den har rätt mycken opposition mot sig, liar jag velat

lemna de upplysningar, jag nu gifvit, och hvilka, som jag hoppas, skola bi

draga att äfven hos andra stadfästa den öfvertygelse, som jag för min del

hyser, att, om en regulier ångbåtsförbindelse med Spanien kommer till stånd,

dels en hel del spanska produkter skola, till följd af de lägre tullar,.. sonl

genoln traktaten blifva desamma åsatta, komma hit från Spanien, - hvilket

kanske . också behöfves för att visa Spa;nien, att äfven dess export kall af

traktaten hafva någon fördel - dels ock en ännu större lnängd produkter

kunna från oss till Spanien~ exporteras och derstädes med fördel afyttras..
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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 28 november 1883-

Ordförande: PresideJ~ten H. FORSSELL.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Assistenten i Kongl. Justeringsstyrelsen, Fil. D:r -K. M. Linde-

ber~g,

» Skeppsklareraren A. Georgii,

» Bruksegaren C. H ammarly'eln1,

» Direktören A. Hökerberg,

K0l111nendören F. H Didron-,

Grosshandlaren L. H Hot'l~gren,

Juris Kandidaten C. O. Montan och

» Sekreteraren C. M G. Stolpe.-

Herr Juris Kandidaten Montan höll härefter följande föredrag:

N ågra blad ur de skandinaviska kommunalinstitutionernas
utveckling~historia.

Komnlunalstämman och kyrkostämman äro af så stor betydelse för

skatteväsendet _att ett försök till framställning af förstnämnda institutioners

gemen~alnma föregångares, sockeJ~stämmans, uppkomst och tidigare historia

icke kan falla utom området för den Nationalekonomiskå föreningens verksam

het. Om jag vågat hoppas att ett sådant försök - hvilket af åtskilliga skäl nu

endast kan omfatta sockenstämman å landet - skulle vara egnadt att- ti11-
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draga sig föreningens intresse, så är det derför, att ä~onet hittills icke af

någon blifvit annorledes än knapphändigt och blott i förbigående behandladt.o

Den allmännast gängse åsigten om sockenstämmans ~rsprung har varit, att

denna institution tillhör den nyare tiden och haft att för sin tillkomst tacka

efter reformationen genomförda grundsatser om sockenmenighetens större in-o o

flytande i afseende å sockenkyrkans medelförvaltning eller kyrkodisciplinen ..

Visserligen har det icke kunnat u'ndgå ens den flygtigaste °uppmärksalnhet

att socknemännen redan enligt de gamla landskapslagarne haft sig förbehållna

vissa af de befogenheter, SOln senare tillkommit soqkenstämman, fIlen en

obestämd föreställning, att åtminstone under senare medeltiden härutinnan

föga fritt spelrunl lemnats åt socknem~nnenaf den katolska hierarkien, synes~

hafva för blicken bortskymt det nära sambandet i nu ifrågavarande hänse-

ende mellan socknen före och socknen efter reformationen. En och annan

skriftställare, framför allt domprosten Kn.ös, hafva dock med något större

I eftertryck förfäktat sockenstämInans katolska ursprung; och det är i sanning

förvånande att den sistnämndes hänvisning derOlTI vunnit så ringa uppmärk

samhet hos senare författare, hvilka dock i öfrigt åberopat hans uppsats i

ämnet. Den korta framställning af detta, som här kan gifvas, torde till fullo

bekräfta Knös' antydda åsigt. En ojemförande blick på' socknarnas forna

ställning i Norge och Danmark kan härvid icke annat än vara till nytta, då

på detta såväl som andra rättshistoriens områden .åtskilliga företeelser först

genom sammanställningen med liknande förhållanden i andra länder fram

träda i deras rätta dager.

Sockenlndelningen är utan tvifvel först med kristendomen genomförd~

Den framför allt i Danmark och Norge men äfven i Sverige förfäktade. åsigt~

att den skulle stått i omedelbOart samband 'med äldre indelningar, saknar i

det stora hela, särskildt hos oss, grund. Egentligare taladt har fastmera, i

Sverige åtminstone, alls ingen sockenindelning utan blott en sockenbildning o

försiggått. Och liksom motsvarande hedniska kretsar i allmänhet icke stå

att uppvisa, så funnos än mindre hedniska teln:pelkon~lnuner, motsvarande

de kristna kyrkokolnmunerna.

Ty kyrkokon~lnuner blefvo socknarna, såsom kommuner betraktade, i

öfvervägande grad. Medelpunkten för sockenlifvet var, sockenkyrkan. Dit
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samlades man till gudstjenst och religiösa förrättningar. Vid henne fjettrades

man fast medels~ »sockenbandet», som garanterade kyrkan och dess tjenste

lnän de åt dem anslagna inkonlster'. I\:yrkliga sockentjenstelnän funnos: prest,

klockare och kyrkvärdar, de sistnämnde öfverallt tvänne, men ingen verldslig

.sockentjensteman. Öfver desse' stodo kyrkliga myndigheter: biskopen, med

eller utan kontraktsprosten eller länsmannen såsom mellanhand, ingrep djupt

i socknens angelägenheter. Kyrkokoll1n1unala underställningsmål - och dessa

voro ganska. talrika - gingo till honom. Ingen motsvarande befogenhet ut

öfvades ' från konungens och hans embetsmäns sida. Svårligen torde något

tidigare försök af de verldsliga n1yndigheterna till en mera varaktig inbland

ning i socknarnas· enskilda ekonomi kunna uppvisas än Gustaf Vasas be

tydelsedigra uppmaning af år 1526 till samtlige fogdar att granneliga 'hafva

ögat på kyrkoherberget, så att kyrkotionden måtte varda behörigen aflemnad

och redovisad. Men sedan blef det annorlunda, och de verldsliga myndig

heterna aflöste då i vissa hithörande delar de andliga eller rivaliserade åtmin

stone med dem.

Sockenbeskattningen var ock nästan uteslutande kYfklig: så byggnads

och underhållsskyldigheten af kyrka' och prestgård och hvad dermed samman

hängde; så biskopens gengärd och penningafgift vid kyrkovigning ; så tionden

och malan, eller deras afgift, som ej gåfvo tionde; så klockarnes aflöning;

så de prest och klockare och undantags:vis de fattige tillkommande penning~

offer och matskott, h vilka, såsom åtminstone till minimibelopp lagbestärnda

och tvungna, voro verkliga skatter. Kyrkvärdarne fingo ingen direkt lön af

socknemännen, men åtnjöto utom några särskilda förmåner viss af qvantiteten

ber~ende del ,af kyrkotionden. Så vidt kommunala besvär, utom de redan
, .

nämnda, kunde anses åligga socknen, voro de ock öfvervägande kyrkliga,

',såsom skyldigheten att hålla kyrkogårdsgärdsel samt kyrkoväg och kyrkobro.

På det rent verldsliga området förekom knappt annan sockenbeskattning än

uttaxering af vissa hela socknen ådömda böter, hvilka omtalas äfven i verlds

liga mål, ehuruväl långt oftare i kyrkliga. Till det kyrkliga området höra

ock samtliga de talrika fall~ då ersättningsskyldighet af en eller annan orsak

kunde hela socknen åläggas. ,I\:yrkliga vore ock slutligen' de afgifter, som till

presterskapet borde" erläggas för vissa förrättningar: vigsel, kyrktagning och,

isynnerhet begrafning.
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Socknens 'egendom var lika öfvervägande kyrklig. Den bestod fraInför

allt af .kyrkan, kyrkoskruden, kyrkobolet saInt de derå uppförda laga prest.·

gårdshusen, äfvensom sådan jord,. son1 blifvit sockenkyrkan utom kyrkobolet

tillagd.' Till 'sådan jord, som utöfver. det lagbestämda, af socknen upplåtna

kyrkobolet kunde finnas genom köp, gåfva eller testamente »lagd under

presten~ bord», att, såsom det hette, egas '»prest efter prest», torde åter sock

nen ej ansetts hafva eganderätt, lika litet som till de under samma vilkor åt

prestgården förärade lösören, det s. k. inventarium domesticum. Sockenkyrko

kassa fanns ock, men ingen verldslig sockenkassa omtalas. De, bötes- och

ersättningsbelopp, som i vissa fall tillföllo hela socknen, fördelades helt visst

bland socknemännen. Sockenallmänningar voro under medeltiden, utom' i

Finland, ant~gligen blott på få ställen till finnandes.

Slutligen framstodo socknarna - om än stundom flera tillsan11nans 

såsom _kyrkliga tingsdistrikt för biskopstingen. Verldsliga tingsdistrikt voro

de icke, med undantag likväl för de vidsträckta bygderna i Norra Sverige och.

Finland.

Det förstås emellertid af sig sjelft att sockenindelningen icke kunde

förblifva utan samband med den borgerliga författningel1. Redan enligt

de äldsta lagarne finna vi socknarna inrangerade i den judiciela och admini

strativa indelningen: de blefvo underafdelningar af häradet och landskapet

lika väl som af prosteriet och stiftet. För rättsskipningen fick socknen så-

. lunda, äfven oafsedt hvad här nyss nämnts, en viss betydelse, hvars hufvuddrag

i det följande skola antydningsvis framstå. Likaledes ser man tidigt socknarna,

särdeles i Finland, tjena såsom uppbördsdistrikt för allrnänna skatter.· Åt

skilnad mellan kyrkosocknar och borgerliga socknar torde icke ifrågakommit

förr än efter det socknarna u?der 1500-talet börjat förtecknas i länsregister

eller riksjordebok.

Huruledes elnellertid i vissa socknens innebyggare mera enskildt rörande

hänseenden soc.knarna redan allt ifrån början af sin tillvaro erhöllo en syn

nerligen stor betydelse jemväl för det borgerliga. lifvet, skall strax visas.

Dessförinnan torde socknen såsom kyrkokol1~n1.Un böra något närmare be

traktas.

Vi skola då finna att, Oln än det' hierarkiska inflytandet var ganska

betydligt, sockenInenigheten sjelf dock alltifrån början haft sig lagligen till-
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erkänd och, efter hvad det vill synas, under' hela medeltiden faktiskt utöfvat

en .. ganska o111fattande och ingalunda, oväsentlig SJoelfstyrelse i kyrkligt

ekonomiskt ~änse.ende. :t\fed stöd af fullt tillförlitliga urkunder, dock nödvän

digtvis .här och der med någon generalisation af för särskilda landskap eller

stift gifna bestälnmelser, skall jag angifva de vigtigaste sidorna af denna

sjelfstyrelse.

El~ligt utforliga lagstadganden deltogo socknenlännen nled biskopen i

val af sockenprest och med presten i val af klockar~.' I detaljer vexlande,

öfverensstämlTIa lagarne i stark sträfvan att hindra biskopen att påtvinga

s~cknel1 lnisshaglig prest. I möjligaste grad eftersträfva de, åtnJinstone fler

talet, enhällighets åstadkommande vid prestval.

Sockneluännen jemte presten valde ock sjelfve sina kyrkvärdar. Härom

stadgas i biskopsstatuter för Linköpin.gs stift - och ingen anledning förelig

ger att betvifla det socknemännen äfven i fikets äfriga delar egt enahanda

befogenhet ~-, att valet skulle ske för ett, år i sender och, då någon första

gången utsågs, enhälligt, hvaremot on1val, dock först efter godkänd redovis

ning, .kunde försiggå 'medelst enkel majoritet.

Presten och de tvänne kyrkvärdarne utgjorde tillsammans socknens

verkställande lnyndighet, ett slags kyrkoråd. De hade hvar sin nyckel till

kyrkans sädesbod och till .dess skattkamn1are. Men deras förvaltningsbefo

genhet var ganska obetydlig. De tingo ej utan socknemännens bifall utlåna

kyrkans penningar. Skedde sådant, voro de för beloppet personligen ansvarige.

Der åter socknemännen bifallit en sådan placering, stodo desse sjelfve ena-

'handa ansvar. An mera begränsad var prestens och kyrkvärdarnes rätt att

besluta om användningen af ky~kans egendom och inkomster. Blott mycket

obetydliga utgifter, SåSOlll' för vin. och smärre reparationer å kyrkan eller kyrko

skruden, kunde af den1 på eget bevåg företagas. Så snart någon vigtigare

åtgärd var i fråga, erfordrades socknemännens bifall, såsom vid inköp ar'

kyrkoinventarier, vid försäljning eller byte af kyrko- eller kyrkobolsjord, bort

förande af prestens laga hus samt nybyggnad eller större reparation af kyrkan,

"antagligen äfven der sådan kunde medelst kyrkans egna tillgångar och utan

särskilda bidrag' af socknemännen verkställas. Å andra sidan förutsattes

för dylika åtgärder i regeln - dock icke i aVa fall - jeJTIväl biskopens

bifall. "Att dessa stadganden i allmänhet verkligen efterlefdes lider intet tvifvel.
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De allra flesta köpe-; bytes- och fastebref rörande kyrkojord, åtminstone bland

de många jag sett, ända till medeltidens ~ slut innehålla uttrycklig förklaring .

att aftalet skett med socknemånnens, vanligen alla socknemännens bifall.

Någon gång utfärda socknemännen sjelfve öfverlåtelsehandlingen, hvilket dock

i de flesta fall är prestens och kyrkvärdarnes sak. Att socknemännen ej

släppt efter sin förvaltningsrätt, lika litet som sin eganderätt, kan ock slutas

deraf, att det är till »dannemännen», eller, såsom det på ett ställe heter, till

»socknemännen vid. hvarje kyrka sjelfviljandes», som Gustaf Vasa vänder

sig, då han begär kyrkornas silfver. Och biskop ,Brask förklarar att, SOln

det var sed i ha~s stift att tolf män af hvarje socken »regerade ~yrkans

ärende med kyrkvärdarne», kyrkåtionden ej »med någon god lempa» kunde

åtkommas utan socknens vetskap och san1tycke.

För sin medelförvaltning och för kyrkans influtna inkomster borde

presten och kyrkvärdarne behörigen redovisa och detta i dubbel måtto.

Enligt yngre Vestgötalagen san1t biskopliga statuter för Linköpings och

Skara stift voro de skyldige att, vid äfventyr af bann, en gång aln året

~fgifva fullständig redovisning inför hela socknen. Å andra sidan egde dylik

redovisning, likaledes årligen, rUIn jelnväl inför biskopen eller hans ombud.

Beträffande sockenbeskattningen är att märka hurusom de flesta och

vigtigaste hithörande' utskylder voro helt och hållet undandragna socknens

egen beslutanderätt. Så tionden och örriga till prest och klockare utgående

afgifter. I fr~ga om biskopens förmåner vid kyrkovigning hade socknemännen

intet annat att säga,. än att de enligt UpIandslagen egde välja mellan pen

ningafgift och gengärd in natura. För soekenväghållning, kyrkogårdsgärdsel

o. d. hade socj{nen på sin höjd att on1bestyra bördans fördelning, dock utan

frihet att derför utsätta grund, ty så väl dessa SOln öfriga kommunala besvär

och utskylder utgingo, ant.agligtvis utan undantag, efter grunder, som voro

genom lag eller, gamn1al sed oryggligt bestämda. Lika litet torde sockne

männen kunnat annorledes än enhälligt och alltså frivilligt fatta bindande

beslut on1 utgift för ändamål, som" icke lagligen var faststäldt såsom en

socknen åliggande skyldighet. Grundsatsen af specialitet gällde undantags

löst isoekenbeskattningen. Hvarje spår till »al1männa sockenutskylder» i

modern mening saknades, och det är först i vårt århundrade som befogenhet

att pålägga sådana blifvit socknen tillerkänd. Af de återstående lagbestämda
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bOrdorna Iemnade emellertid en oeh annan, framfOr alit .kyrko- oeh prest

gArdsbyggnadsskyldigbeten, om an till hufvuddragen i lagarne fixerade, gan

ska mAnga frAgor appna fOr socknemannens egen beslutanderiiU. SAlunda

var val de laga husens antal gifvet, men am dessas .beskaffenhet i Ofrigl

kunde nog socknemannen, dl deras nybyggnadsskyldighet intriidde, nannare

besUimma, Iikval med rall ror presLen, derest han fann byggnademas skiek

otilifredssUillande, aU viidja till en af Ulsockne prester oeh bOnder bestAende

!:iyneniimnd. An smrre beslutandefrihet mAste Jiafva tillkommit socknen i

frAga am nybyggnad eller reparation af kyrkan samt om kyrkoskruds an·

skaffande, der ror nAgot af dessa andamAI arbetsbidrag eHer uttaxering ifrAga

salles. Det faller harvid lemligen af sig sjelft, Alminstone dA det gallde nOd

viindig ombyggnad af eUer reparation Ii kyrkan eller inkap af nOdviindiga

invenlaner, hvartiU kyrkans egna medel ej rackle, icke blou aU hela socknen

och de enskilde voro, pA salt ock af lagarne framg!r, underkastade de kyrk

liga myndigheternas tvAngsmagt, utan iifven att socknemannens f1ertal bort

kunna medelst siu beslut binda mindretalet; och alt sistnlimnda uppfaUning

fakliskt gjorde sig giillande, am an lagarne derulinnan intet formala, framgAr

till fullo af biskopliga' statuter, enligt hvilka preslerne egde frAn nallvarden

utesluta socknebor, de del' treds'kades aU utgtira de arbeten fOr hyggnad eUer

reparation af kyrkan eller kyrkogArden, sam de biiltre oeh mera riitUinkande

socknemiinnen med soekenprestens bifall palagt 8/9 ocA qfl'ige soekneman.

Den har i allmiinna drag lemnade teclming, sam, derest liden medgAfve,

kunde fullsliindigas medelsl en mangd bevisande detaljer, torde liUriiekligen

Magalagga, all den svenska landssocknens kyrkligt·ekonomiska sjelfslyrelse

allmant lagen, under medelliden val' fullt ut lika ornf311ande som under

nAgon del ar nyare tiden med undantag ror innevarande lI.rhundrade. I be

lraktande af soekenkyrkornas under katolska Liden rika tillgAngar var den

fast hellre fordom lAngt mera betydelsefull. Alt faUigvArd oeh skolvasende,

de nyare sockenstiimmornas vigtigaste angelagenheter, pli den tiden endast

jemforelsevis litet besvarade socknen ar en sak fOr sig, som icke antyder

nAgon egentlig underHigsenhet i sjelfstyrelse for den katolska socknen, ty nAgon

undervisning val' ej pAkailad, oeh faltigvArden fOrsiggick afver huf\'ud pi

hell annat salt. I vasentlig mon galler oek has ass sAval sam i brOdralanden

och Enl/:land aU det fOrst val' med anledning af den rcformalionen Alloljande
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~lopning af. klostren samt indragning af· klostrens och kyrkornas _egendorn

och inkomster som' större faftigvårdsbörda -konl att direkt drabba socknarna.

-- Slutligen må här tilläggas, att den för öfrigt mycket obetydliga andel i

kyrkodisciplinf!n, som längre fram, åtlninstone under 1600-talet, tillkomInit .

sockenstämm~n, icke helt och hållet' saknade förebild under nledeltiden, hvil

ket ock kan sägas. 0111 det nyare kyrkorådets kyrkodisciplinära myndighet.

I Norge och Danlnark var sjelfva grundvalen för socknarnes ställning

i nu berörda afseenden så nära salTImanfallande med hvad hos oss förefanns,

att man kunnat vänta enahanda utveckling. Icke desto mindre blefvo, hvad

sockn~rnes sjelfstyrelse beträffar, olikheterna,' särskildt i Norge, betydande.

Med hänsyn till likheten i äfrigt är det till fyllest att här framhåila endast de

vigtigaste olikheterna.

I Danmar~ var -patronatet långt allmännare än i de båda andra rikena,

men äfven der sådant ej förelåg omtalas i nälnnda land hvarken kyrko, eller

prestgårdsbyggnad såsom sock/len åliggande bördor. Den svenska socknens

vigt.igaste sjelfbeskattning hade här alltså ingen motsvarighet. .I Narge der

emot var kyrkobyggnadsbesväret ll1ycket utbildadt, nlen så mycket, att för

socknemännens egen beslutanderätt än lnindre fält stod öppet än i Sverige.

Prestgårdsbyggnadsskyldighet för socknen olntalas der, mig veterligen, först

i författningar från 1500- och .1600-talen, men frarnhålles dock i dessa såsoln

urgammal.. För öfrigt var i Norge biskopsväldet mycket lnera öfverväldi

gande än i Sverige och Dannlark. Prestva1srätten, Oln äfver hufvud någon

sin fullt erkänd, försvann tidigt i förstnänlnda land, dock med undantag för

Viken. Biskopen ensanl, stundom prost och prest, synas hafva disponerat

öfver sockenkyrkojord. l\:yrkvärdsinstitutionen är der egendomligt anordnad

och mindre utvecklad. Ingen redovisning inför socknenlännen torde varit

vanlig, utan sådan egde rum blott inför biskopen, hvilken ock tillsatte

»kyrkoonlbudsrrlannen». De spår till :·sockenmenighetens större inflytande i

·bel~örda hänseenden, sorn Diplolnatarium Norvegicum innehåller, äro så ytter

ligt svaga, att någon säker slutsats af dem ej lärer kunna dragas.

.Dannlark åter företer i nu nän1nda delar långt större öfverensstäm

lnelse med Sverige; och äro än härutinnan upplysan?e danska källor något

yngre, torde de dock få anses sprungna ur en ä:ldre' praxis. I danska köpe-
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bref oeh andra disposiLioner om kyrkojord omtalas socknemannens bifal!.

Preslvalsralten qvarstod. Soeknemiinnens ralt alt viilja, kyrkviirdar oeh af

dem erhaIla !l.rlig redovisning fOr kyrkans medelRirva.ltning namne::; i Christian

Il:s geisllige Lov i ordalag nara liknande nyss omfcirmiilda fcireskrifter for

Linkopings oeh Skara stif\.

De m!l.ngahanda befogenheter, som s!l.lunda finnas hafva, framfcir alit

Sverige oeh Danmark, under medeltiden blifvit af socknarna utofvade, forut

satte med nOdviindighel soeknemiinnens sammankomster, sockellstiimmor.

PA Island, del' ej kyrkosoeknen utan rheppell, eller faUigvardskommunen,

utgjorde harden for det egentliga kommunallifvet, lriifTas redan under fristatens

tid uttryckliga fcireskrifter om trenne !l.rliga l'heppstiimmol', som for best.amda

iirendens handliiggning borde a vissa tider hallas med skyldighet feir en hvar

rheppmun att tillsUidcskomma, under det i Ofrigt exlraordinarie rheppsUimmor

vid feirefallande behof sammankallades. Dylika omstiindliga bestiimmeber

fOrekomma hvarken hos oss eller i grannliinderna. PAtagligl iiI' dock att

den sammankornst, dA arlig redovisning fOr kyrkomedlens fOrvallning borde

infor soekncn afgifvas oeh da nytt val af kyrkviirdar antagligen feirriiltades,

- hyilken sarnmankomst i Skara stift skulle hallas fOre pAsk, i Linkopings

stift senast fjerde dag pask oeh enligt Christian II:s geistlige Loy !l. S1. Michaeli

dag om efterllliddagen -, utgjorde en ordinarie sockensUimma oeh olvifvel

aktigt den vigtigasle. Med hiinsyn till denna voro alskilliga bestiimmelser

om medelfcirYaltningcn och om fordringars indrifvande afTattade. }olen socken·

stiimmor hollos den tiden i regeln hvarje sondag efter slutad gudstjenst, oeh

det ar pa dessa sondagHga sammankomster, som begreppet csoekenstamma._

for 'medeltiden fOrnamHgast hal' afseende. Soekenstiimmans karaktiir under

sagda period berodde oek mindre af de kyrldigt-ekonomiska arender, som

del' r6rehades, an af hennes betydelse fOr del borgerliga lifyel.

Soekenstammam:i betydelse fOr det borgerliga Hfvet lag icke i. namnviird

grad uti nagra socknemiinnen tillerkanda borgerliga bf!/agenheter. Visserligen

omtalas iifven sMana i lagarne. Siirskildt intog den gotlandska socknen hiir

utinnan en miirklig men helt oeh hallet exeeptionel stiillning, i det den befmnes

hafva ulMval en ganska omfattande uppsigtsriiU Ofver sina medlcmmars go

rande oeh IAtande och salunda i viss man framlriidde sasom organ fOr landets
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borgerliga centralförvaltning. Annorstädes kunna' 'blott spridda och svaga

spår härtill upptäckas, t. ex'". i äldre Vestmannalag'en, enligt hvilken socklien

egde utse synelnän för gärdesgårdar och broar. Sockensyner, socknenämnder

,D. d. omtalas väl mångenstäde? äfven i öfriga lagar, men de förekomma der

blott såsaln vanligen af parter ut,sedde bevismedel i vissa tvister 'och röra "

sålunda vårt ämne icke vidare än att här måhända bör anmärkas' att de

någon gång utsågas å om än ej af sockenstämma. I alla händelser voro

dylika bO,rgerljga befogenheter blott sällsporda och oväsentliga. Hvad här i

stället afses är den mängd handlingar af olika slag,' som med laglig verkan

försiggingo i11för de vicl kyrkal~ rförsarnlade sockliernännen.

Dessa handlingar kunna sammanföras under trenne hufvudgrupper,

mellan hvilka dock gränsen ,är sväfvande. Den ena omfattar sådaIla fall,

då någon underrättelse genom lysning borde bringas till hela soeknen~ känne

dom, t. ex. att någon funnit hittegods eller driftefä, att någon blifvit galen,

att giller utlagts i skog, att träl flytt, att rättareting skulle hållas; o. s. v.

Äfven lysning till äktenskap torde, i förbigående sagdt, hos oss fordon1 skett

å sockenstämma, ej i kyrkan. Den andra gruppen omfattar en mängd fall,

då vissa tillsägelser el~er tillbucl, för att ega åsyftad verkan, borde eller

kunde inför socknen ske. Så kunde stämning delgifvas inför socknen. Der,

egde man kräfva arf eller gäld efter död ma.n. Der stod det åldringen öppet

att tillsäga sin slägt om försörjning. Der kunde egare af okynnes fä tillhålla.s

att derom taga vård. Der kunde anmaning göras on1 deltagande inotbyggnad,

o'm skifte af fiskevatten, om dikning. Der egde helnbucl åt bördemän rum

vid jords försäljning eller pantsättning. Der kunde betalning af gäld erbjudas,

likaså böter och ersättningsbelopp i brottn1ål. . Der kunde ed bjudas. , Der

kunde anmälas att gröfre förbrytelse timat; o. s. v. Den tredje gruppen

utgöres af en mångsidig inför socknen försiggående J'urisdictio voluntaria.
/ '

Frigifning af träl borde ske' inför socknen. Der kunde föräldrar utfästa arf åt '

,oäkta barn och skä.nka sin förlåtelse åt dotter, som gift sig mot deras vilja..

Der kunde bolag och b6rgensförbindelser ingås. Der kunde pantsättning och

. utlösning af pant ega rUIn. Der kunde köp, skift~ och gåfva af fast egendoIn

försiggå under laga former, d. v. s. med fastar'eller skötning. Der kunde brott

erkännas och ed afläggas. Der kunde försoning i brottmål och förlikning i

tvistemål ingås; o. s..v.
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Gerllensamt ror alia dessa faU ar krafvet pA qOentlighet: offenLlighet i

iindamil atl cn underraUelse matte varda spridd i tillrackligt vidstraekta

kretsar, eller olTentlighet sasom etl bevismedel, vid mojligen inlralTande tvist,

alt cn viss anmaning. egt rum eller atl elt visst riitlsf6rMlIande verkligen

kommil till sland. Pol en lid, da skrifkonsten val' foga ulveeklad, kunde sAdan

ofTentlighet svArligen annorledes astadkommas an medelst handlingens forsig

gaende i'1(OI' en n&godunda talrik Jol~fi.Jl'samling. TiUftillen hiirtill, och

de, aa mesla folkel val' tillstiiaes, erbjOdo tingen, men dessa fOrekommo blott

saUan hvarje aI', oeh del kunde ror mAnga fall vara vanskligt aU inviinla

dem. l\Ian torde fa tanka sig saken sa, aU ursprungligen dylika handlingar,

i allmanhet Atminstone, kunde ega rum Iwal' heist eft tillbOrlint antal man

cal' sam/adt, oafsedl stallet oeh anledningen. SA uUryekligen enligt de g~mla

norska lagarne, del' mangenstiides sages, att de kunde Rirelagas at ljelda

eller at fie/eta manna, d. v. s. infOr en samling af man. Deh dA eljest de,

fornskandinaviska lagarne hiif\'id framhAlJa vissa slag af folkfOrsamlingar,

torde, for mAnga fall, mening-en till en borjan mindre varit aU fran sudan

kompetens utesluta ofriga slag an alt blott angifva de" vanligaste och vig

tigasle. Sftsom sadana namnas, ulOID tingen. soeknemannens. t;ammankomsler

vid kyrkan, grannar eller byaman, sarot vid gastabud eller till dryekeslag for

samlade sallskap. Norska lagar tala afven om bemannadt skepps besiitlning,

oeh enligl svenska lagar kunde efter drap vissa fOrsoningserbjudanden goras

»pa grafhackem, d. v. S. infOr likfOljet vid den driiptes begrafning.

Under hednatiden tarde jemval de vid templen fOrsamlade skaror tjenst·

gjort sA50m forum for ifragavarande handlingar, och alltifran den tid, dol

krislna kyrkor forst borjat uppbyggas, val' det naturligt aU den sondagligen

vid kyrkan skyldigtvis forsamlade sockenmenigheten skulie, sasom den liiUast

oeh regelbundnast lillgiingliga folk16rsamling, derlill blifva synnerligen anlitad.

Ulom lill tingen iiI' det oqk till soeknemannens sammankomster vid kyrkan

130m de fornskandinaviska lagarne fOret.riidesvis hanskjuta demo Pol Island

forsiggingo tillsiigelser oeh all juridielio voluntaria A tingen; lysning dels A

tingen, dels infor grannar; vid kyrkan kungjordes del' endasl vissa kyrkliga

publikalioner.

De iirenden, som de skanainaviska lagarne salunda forJade till den vid

kyrkan forsamlade sockenmenigheten, med forklaring antingen aU de borde
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der försiggå, eller· att de kunde försiggå vare sig der eller inför andra folk

församlingar, eller slutligen att de borde försiggå inför både socknen oclt

andra församlingar, äro i alla tre länderna ganska talrika, framför allt· enligt.

Svealagarn.e, och kunna skattas till bortåt ett hundratal. Tager man härtill_

i betraktande att de i lagarne förekommande spri~da bestämmelser härom

ingalunda behöfva anses uttömmande, är det lätt att tänka sig, hvilken om-

fattande betydelse socknemännens sammankomster i detta hänseende egt; och

det är då begripligt ej mind~e att söndagliga samplankomster voro behöfliga,

än ock att dessa erbjödo det lämpligaste tillfållet för behandling jemväl af

förefallande kyrkligt-ekonomiska- ärenden, hvadan bristen på bestämmelser,

utöfver hvad redan anförts, om särskild~ sanlmankomster för dessa sistnämnda

är fullt naturlig.

Af den omständighet att de nyare lagarne, i Sverige sålunda lands-o

laga~ne, i förevarånde afseende betydligt inskränkt sockenstämmans befogen-·

het och hänvisat många af ärendena, i synnerhet nästan all jurisdictio volun-·

taria, till. tingen får man icke sluta, att härigenom väsentlig minskning

omedelbart egt rum i sockenstämmans faktiska användning för dylika ange

lägenheters förha;ndlande. Oafsedt hyad dock i nämnda lagar ännu qvarstod,

gifva nemiigen .urkund~rna vid handen att denna hänvisning till tingen länge

ingalunda allmänt efterföljdes. Af en stor Inängd svenska handlingar från.

senare medeltiden framgår sålunda att, bland numera till tinget lagligen hö-

rande ärenden, köp, byten och uppbud af jord m. m. _fortfarande ofta försig- _

gingo inför ~ocknen. I handlingar från. 1400-talet omtalas ock ännu förlikning'

infö~ socknemännen i såväl hrotbnål som tvistemål. Delvis berodde nog så-o

dant på att landskapslagarne . icke 6fverallt utträngdes af landslagarne, delvis

väl ock- på prakti~ka beqvämlighetsskäl. - Mer och mer aftog dock detta bruk..

I Norge och Danmark har det, såsom vi sk?la se, längre fortfarit.

De talrika lagrum och u~kunder, som meddela upplysning Oln ifråga-

varande sockensamnlankomster, hafxa vanligen, för dem ingen särskild be

nämning'. Det heter i allmänhet, på landets språk eller på latin, att saken

skulle ega rum eller hade skett »inför socknen», »iilför socknemännen», »vid'_

kyrkan», »framför kyrkdörren»), eller dylikt. {Jndantagsvis förekomma- dock

redan i våra landslagar, äfven i handskrifter från i30D-talet, för dessa sam

mankomster. benämningarna sockenting, kiJrkting, stän~l1~a, sockenstämma
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oc~ kyrkostän1111a. De skånska och danska lagarne hafva kirkiusteJjne

och kirkestevne. ' Af norska lagarne har endast Nyere. Lands-Lov på ett

ställe en sådan benämning: 'kirkiusoknarping. Äfven i gamla handlingar,

dock så vidt jag af Diplomatarium Norvegicum kunnat finna, inga- nor

ska, återfinnas de vigtigaste af dessa beteckningar. Det äldsta af 'mig kända

svenska permebref, som innehåller namnet sockenstämn1a, är ett fastebref

af år .1396, der ordet tvänne gånger förekommer, i det köpet säges vara upp

gjordt å sockenstämma. Från 1400-talet känner jag nio handlingar, der köp,

skötning eller uppbud af jord säges hafva försiggått å sockenstämma eller

kyrkostämma. I två af dem heter det att uppbud skett tre gånger på socken

och kyrkostämlnor. Halfva .antalet är från Finland, men antagligen lära flera _

stå att anträffa bland ännu otryckta svenska handlingar. De sydsvensk~ och

danska handlingarne äro härutinnan synnerligen m~rkliga. Här måste jag

dock förutskicka en anmärkning. Såväl de svenska som de 'skånska .och

danska lagarne omtala mångenstädes »?ocknemäns vittne», ~anlige!1 tolI' mäns,

såsom bevismedel i vissa tvister. Dessa vittnesmål afgåfvos väl till en början

muntligen vid de kyrkliga eller verldsliga tingen, men småningom synes jem

väl blifvit brukligt att dylika intyg, hvilka äfven ofta utfårdades af hela

socknen, skriftligen uppsattes efter beslut å socken~tämma. Några få prof

härpå förekomma bland svenska urkunde~. Från Skåne, Halland och Dan

mark finnas hundratal af sådana intyg, »socknevittnen» kallade och vanligen

handlande om eganderätten till jord eller beloppet af derå hvilande skatt och

dylikt. Ofta förklaras i dem att 12 eller 24 män -- antalet vexlar dock 

bekräftat den uppgift, intyget innefattar, men äfven då, likasom när hela sock

nen bekräftat uppgiften, heter det i en stor del af dessa handlingar ut

tryckligen att, de utgifvits af vederbörande sognestt;ffne, kirckest~fJne eller

sogenkirckeste;jfne. Många sådana finnas från 1400-talet och början äf 1500- , '

talet; de flesta äro från medlet af 1500-talet. Medelst dessa ha~dlingar kan

sockenstämmors hållande under sagda tid i de flesta socknar af ifrågavarande

'trakter konstateras.

Den ursprungliga och regelmässiga samlingsplatsen för sockenstämman

var, såsom redan .är antydt; uta1?:för, kyttkdörren, alltså på kyrkogårclen,

kyrkbacken eller kyrkovallen. Den, som hade något att föredraga, synes

hafva tagit plats i kyrkclörren, utanför hvilken socknemännen väl d~ bildade'
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krets. Att man vid dåligt väder o. d. sökte tak, inuti, kyrkan är antagligt.

Tidigt, omtalas emeller.tid sockenstugor: 'Mot medeltidens slut ',spåras tendens

hos fordom under bar himmel försiggående församlingar att skaffa sig tak öfver

hufvudet. 1346 hölls biskopsting i Fors' kyrkstuga. 1418 olntalas i ,Finland

häradsting vid sockenstuga. Sedan förekomma ej sällan ting i sockenstugor.

1472 ingicks en förlikning i tvistemål jen1te jordöfverlåtelse inför socknen i

Bergunda kyrkstuga. 1484 synes biskopsting ,eller sockenstämma hållits' i ,

klockarstugan vid Nora kyrka. Hvad särskildt sockenst.ugor angår, finnes

ärkebiskopen år ,1510 på visitationsresa i Jemtland ~nskärpa än tidigare gifna

föreskrifter att sockenstugorna borde flyttas från prestgården till. kyrkovallen,

dervid han förklarar ingenstädes vanligt att de vor~ placera,de på fö~stnälnnda

ställe. Socknens skyldighet att hålla sockenstuga omtalas uttryckligen redan,

'1554, om den o,ck föga iakttogs. Enligt Christian lI:s geistlige Lov bqrde

redovisningssockenstämman å St. Michaeli dag hållas i kyrkan. Eljest höll~s

i Danmark och Norge sockenstälnmorna i regeln på kyrkogården eller kyrk-,

backen, i Norge dock gerna i kyrkan. Sockenstugor Qmtalas i nämnda lä~

der, så vidt jag kunnat upptäcka, hvarken för 'ifrågavarande tid eller senare.

Sockenstämmans samlingsplats var redan und~r medeltiden, för att be

gagna senare författningars uttryck, ett »privilegieradt rum»; och de~ta icke

blott i den mening, att den omgärdades af kyrkans, kyrkogårdens' och sön

dagens, lagliga helgd, men äfven så, att enligt uttryckliga föreskrifter, de

flesta väl tillämpliga på flerehanda folksam~ingar, men en del" åtminstone i

Sverige, uteslutande gifna fö.!' socknemännens samling vid kyrkan, våldsger

ningar och oqvädingsord inför socknen voro belagda med förhöjda straff.

Att öfverhufvud blott jordegare hade rösträtt vid sockens~ämma synes

sannolikt. Eljest stod väl en hvar fritt att såsoll?- åhörare närvara. Annan

röstgrund än hufvudtalet nämnes ej. ' En bestämmelse om prestval i Smålands

lagens 'Kristnubalk antyder att o~röstning skedde medelst s. k. cliseessus.

Obevandrad bland i500-talets otryckta handlingar - de tryckta, hafva,

så vidt mig är kändt, icke mycket, att härutinnan meddela ~ kan jag blott

mera hypqtetiskt yttra, mig om 'sockenstär~llnan i Sverige' under, sagda år,

hundrade.

" Sockenstärnlnans förenämnda borgerliga betyd~lse torde ~id denpa tid
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haJv~ i väsentlig mån n1inskats, i det ifrågavara,nde 'handlingar i enlighet med
lagens bud mer, och mer öfvergått till tingen. Åtskilligt sådant stod dock

der qvar för socknen, och lärer väl fortfarande tillämpats. Hvad socknens

kyrkligt-ekonomiska sjelfstyrelse beträffar, synes föga grund föreligga, till an

tagande att äfven denna delat det förfall, som vid medeltidens slut och nyare

tidens början drabbade det kommunala lifvet i vidsträcktare mening. Om än

äfven på det sockenkolnmunala området 'm~nga olagligheter förekommo, torde

dock sockenstämn1an i regel fortfarit att utöfva sina uråldriga befogenheter.

En annan sak är att genom den omfattande indragningen af kyrkogods

och kyrkomedel sockenkyrkorna och deras kassor på de flesta håll från öfver

flöd eller välstånd bragtes så nära armodets gräns, att föga eller intet åter

stod att förvalta, hvarigenom naturligen sockenstämmans betydelse nedsattes,

~ehu;ruväl på samma gång socknens sjelfbeskattningsrätt nu fick större anled

ning att varda utöfvad. I Gustaf I:s acta ecclesiastica qf år 1554 - hvars

här afsedda 7:e punkt dock enda?t åter~nnes hos Baazius i en antagligen af

honorp. verkstäld latinsk öfversättning - bekräftas ock sockenstänlmans magt

att 'afhandla hvad sonl erfordrade's för bibehållandet af ordning och ett godt

tillstånd i socknen, och hit torde öfver hufvud ..böra räknas alla de' kyrkligt

ekonomiska befogenheter, som sockenstämlnan under medeltiden utöfvat.

Domprosten Knös och flere efter honom hafva i vissa delar af nyss

citerade punkt inlagt en mycket stor och märklig betydelse. Stadgandet, som

jag här försvenskar utom i dess tvetydiga delar, lyder som följer: >"På kyrko

gården få inga samlnanko1l1ster hållas acl tractandum negotia :politica, men

utanför kyrkogården må }Jolitici ele his rebus tractaturi samlnankalla bön

derna. Då deremot offentlig sockensammankomst, s. k. Sochnaste111na h,ålles,

skola. alla till prestens område hörande samlas i den nära kyrkovallen uppförda

sockenstugan, hvarest de ega afhandla hvad som erfordras för bibehållandet

af. ordning och ett' godt tillstånd i socknen. Den, som utan förfall uteblir

från sådan sammankomst, ehuru han tillhör socknen, böte till kyrkokassan 4

öre.» Detta stadgande har' man så tolkat, att konungen velat .skilja mellan

),)tvel~ne slags socken.san1rnanträden) som båda plägade förrättas vid socken

kyrkan: det ena på föranstaltande af verldsliga myndigheter, derom stadgades

'att det skulle, hållas utanfåre kyrkogården, säkerligen på, öppna fältet efter

gammal tingssed ; det andra för upprätthållande af kyrklig ordning, hvilket
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"möte skulle ega rum i ett särskildt kyrkans hus»; bestäm.melser, de der skulle

afsett »undvikande af .olika ärenders sammanblandning». Här skulle alltså

varit fråga om hvarken Iner eller mindre än en fullt modern åtskilnad luellan

sockenstämlna i borgerliga lnål och sockenstänlHla i kyrkliga rnål. »Hur~

dessa institutioner verkade 'under denna tid» säges vara okändt; men den

lilla svårighet, som mötte, att· u~röna hvart sockenstämmorna i borgerliga mål

togo .vägen har en finsk kyrkolagkomite benäget sökt en gång för alla. af

hjelpa genom en lika kategorisk som på bevis blottad" ~pplysning, att de

. »småningom alldeles råkade i glömska» och att »man 'började hänskjuta jem~

väl dessa ärender till de ursprungligen för de kyrkliga ärendenas behandling

bestämda kyrkostämmorna».

Anf6rda tolkning OCll deraf härrörande uppfattning .torde emellertid näppe

ligen hålla streck. Under ingen tid~ hvarken förut eller senare, har så liten

anledning förefunnits som just då för införande af särskilda sockenstämmor

i borgerliga mål. Hvilka ärender som på dem skolat behandlas är ej mindre

svårt att förstå, än hvilka de »verldsliga lnyndigheter» skulle varit, som bort

sammankalla dem. Utan att här kunna ingå på någon närmare" ~evisföring

tror jag för mi~ del, att h~la det ifrågavarande' stadgandet mot hållande å .

kyrkogården af conventus . ad tractandunl negotia politica rakt intet annat

inneburit än en upprepning af ett åtskilliga gånger under medeltiden gifvet

och äfven i en annan Gustaf Vasas stadga af samma år förnyadt förbud ·

mot tings hållande på kyrkogårclell, nu utsträckt jemväl till andra slags

sammankoln.ster, såsom mellan allmogen och fogdar eller konungens ut

skickade .för allmännare ärendens förhandling ocp än fl~ra, på det att, så

som det hette i sistberörda stadga, »ingen ting eller språk» måtte hållas på

kyrkogården, vid högsta straff, . »för de sahlige kroppars skull, som der låge,

ty alt sådant vore en styggelse' fö~ Gudh» ..

D:eremot äro nyss citerade. delar' af acta ecclesiastica ur andra syn

p~nkter ganska beaktansvärda.- Här föreskrifves första gången att sockenstäm

man borde hållas i sockenstugan. Här talas om böter för utevaro derifrån.

Och har än stadgan såsom ol:qanisatorisk haft' mycket liten betydelse, så utgör

hon dock ett bevis att sockenstämn~al~"i egentlig nlening dåmera var säll

syntare än ~förr, i det hon betraktades såsom skildrfrån de vanlrga söndags

sammankon1sterl~a. Detta förhålland~ finner sina naturliga förklaringsgrunder
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å ena sidan deri, att, af redan nämnd or~ak, utöfvaIidet af socknens kyrkligt

.ekononliska sjelfstyrelse i lnånga delar nu .långt Illera sällan ifrågakom,och.

.å andra sidan deri, att de borgerliga ärendena till större delen .upphört att å

'sockenstämma förhandlas. Hvad i senare hänseendet återstod, d. v. s. vissa

, tillsägelser och lysningar, försiggick väl fortfarande efter' gudstjensten utan-

, för kyrkan. Att hänvisandet till annat. ställe af sammankomsterna för dessa

-skulle hufvudsakligen afsetts i förenämnda förbud mot hållande å kyrkogården

.af conventus ad tractal~duln negotia politica är föga sån.nolikt. Men äfven

,de torde emellertid inbegripits i förbudet, utan att dock derför behöfva för

läggas. till »öppna fältet efter gammal tingssed». - hvilken sed för öfrigt

Tedan då väl i allmänhet upphört -, men helt enkelt till kyrkovallen eller

.kyrkbacken. I alla händelser råkade dessa sammankomster ingalunda i

,glömska utan höllos fortf!lrande J'elnte de formligare sockenstämlTIOrna. Vid

'Upsala möte yrkade sålunda presterskapet att lansmän och fogdar vid sam

mankomsterna å kyrkovallen .om söndagarne icke måtte »göra Bågra eder

-eller stort munbruk».

Från 1500-tal~t känner jag blott några få svenska handlingar rörande

-sockenstämmobe.slut, deraf åhninstone t.vänne fattade i~ sockenstugor. Härefter

t>lifva underrättelserna rikligare och lättare åtkomliga. Den egentliga socken

-stämmans sammankallande förutsatte nu· prestens initiativ: 1595 klagade

'bönder i Upsala domkapitel att' deras prest ej på många ar'·med dem hållit

sockenstämma. . Protokoll börJade vid ~em föras: för Vexiö stift föreskrefs

1619 att ~t tillträdande kyrkoherde skulle öfv,erlemnas den framlidnes register

-om sockenstämmor. och deras beslut. Enligt tillförlitliga uppgifter förvaras i

en del landskyrkor sockenstämmoprotokoll från 1600-talets förra hälft. Från

. 1630- och 40-talen känner ja.g åtskilliga beslut och. intyg af sockenstämmor.

Då från och llled år 1647 utförligaI:e och talrika föreskrifter '~prja gifvas

.om sockenstämman, är det alltså ingen nyhet som införes, utan en uråldrig

institution som upplifvas ; och .får man än säga att denna under närmast

föregående tid framträdt temligen svag~ torde hon dock icke böra anses ·-hafva

under' någon period varit -- annat än möjligen på särskilda,'orter - full~tän- .

digt förfallen. Någon ny eller utsträckt befogenhet af nämnvärd beskaffenhet

fick soc~enstämman, förutom Jattigvården, icke på ännu mycket länge.genom

lag eller författning sig tillerkänd - kyrkodisciplil1el~ bIef öfvervägande kyrko-
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rådets sak --; men väL blef hon till sin verksamhet ,stadgad ,och mera re

gelbunden. och torde härvid faktiskt börjat utöfva långt större inflytande

än under de, tvänne föregående århundradena.

Här böt: likväl ej lemnas' oanlnärkt att ett hotande rförsök verkligen

egt rum till en. synnerligen genomgripande inskränkning i socknens kyrkligt

~konomiska' sjelfstyrelse, nemiigen uti det så kallade Carl IX:s ,laaföl~slag. ,

Till en sådan inskränkning förelåg en mycket påtaglig yttre anledning, obe

roende af den nara öfverensstäm~else,hvari antyddaJörsök stod med nämnde

konungs i samma förslag framträdande centralisationsplaner i öfrigt. Sedan

under Gustaf Vasas tid sQckenkyrkorna mistat större delen af sina tillgångar~

började ett oupphörligt »kärande till konungen» om bidrag för kyrkobyggnad.

Carl IX fann sig böra bringa mera system i sättet att tillfredsställa dessa

helt visst oafvisliga anspråk; men det var då' ganska naturligt att han såsom

vilkor för den utlofvade konungsliga hjelpen härvid fordrade en tillförlitlig

undersökning af hvad socknen sjelf förmådde utgöra. Sådan undersökning

borde enligt lagförslaget hållas af konungens befallningsman, presten och

kyrk{ins sexmän. Men desses befattning skulle .ej vara inskränkt till. blott

.undersökning, utan d~ egde äfven. pålägga socknen hvad skäligt ansågs,

d. v. s. utqfva sje?fva beskattningsrätten. Då kyrka brunnit, borde socknens

bidrag såsom bra'ndstod bestämmas af häradshöfdingen. med konungens fogde .

och häradsnämnd.' Äfven i andra hänseenden inskränker förslaget icke obe..

tydligt socknens forna sjelfstyrelse och bereder stort inflytande åt konungen

'och hans embetsmän. Dock ·märkes att det till väsentlig del är den under

medeltiden biskoparne tillkommande magt, som här omförmäles såsom öfver

gången till de verldsliga myndigh'eterna, hvilket i viss mån faktiskt bIef fallet

allt ifrån reformationen. I äfriga delar är mindre antagligt att dessa" för

slagets bestämmelser bilda uttryck för tidens praxis. Det härutinnan i all

mänhet mera tillförlitliga Rosen9rer~ska förslaget öfverensstämmer i hufvud-

/ sak med den äldre lagstiftningen, likaså vissa andra- föreslagna eller utfårdade

bestämmelser från samma tid, för hvilka här ej kan redogöras. Föreskrifterna

att biskopar och prostar skulle »ransaka om kyrkobyggnad» torde icke åt

dem inrymt större magt härutinnan än de redan under medeltiden egt.

I andra hänseenden hade nog sockenstämman mera försvagats.. Den af

biskop Brask omförmälda sed att tolf män af hvarje socken »regerade kyr-
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.kans', ärende med kyrkvärdarne» synes väl snarare afsett andel i eller upp

sigt äfver förvaltningen än utöfvandet af sjelfva 'beslutanderätten; och grund

satsen om alla socknemännens deltagande häfdades, såsom vi sett, i acta

ecclesiastica af år 1554. Deremot är otvifvelaktigt att, om ej förr, åtminstone
, .

under 1600-talet icke allestädes »församlingen i gemen» utan ofta endast de

förnämligare eller äldste socknemännen eller t. o. m. blott »deras fullmäktige

kyrkvärdar och sexmän» utöfvade socknens beslutanderätt, hvilket för någon

tid af sjelfva lagstiftningen tilläts, - ehuruväl omtvistligt är, hurilvida för

fattningens n1ening verkligen var sådan. Mångenstäde's åter öfverflyglades

bönderne 'af adeln.

Hurusomhelst var en n~y lagstrftning i ämnet högeligen af behofvet på

kallad. De från medeltiden anförda bestämmelser om socknens sjelfstyrelse

förefunnos till större delen i landskapslagarnes kyrkobalkar, för öfrigt mest i

biskopsstatuter. De sistnälnnda vara väl efter reformationen ej nlycket värda.

Af kyrkabalkarne afskaffades allt hvad der kunde finnas af påflig villfarelse,

men såsom sådan voro ej hithörande delar att räkna, hvadan kyrkobalkarne,

med faktiskt företräde, för UpIandslagens, fortfora att bestämma de socken

kommunala förhållandena, 'dock med någon inskränkning i biskopsväldet till

konungamagtens fromma. I vissa delar, särskildt rörande sockenbeskattningen,

gåfvos ock nya föreskrifter. Men sedan Carl IX år 1608 från landslagens

stadfästelse undantagit kyrkobalkeri, var dock den lagliga grundval, hvarpå

socknarnes sjelfstyrelse ~vilade, synnerligen svag. Af hvad nyss förut blifvit

antydt fra!llgå.r ock att såväl mot konungamagt som Inot adel garanti nu

kunde behöfvas för »presterskapet~ macht til at hålla sochnestemnor», såsom

prestprivilegierna uttrycka sig, en garanti som i främsta' rummet kom bonde

ståndet till godo. Den ,23:qje punktel~ af 1647--50 års prestpriDilegiel'l *,
*) Punkten lyder SOIU följ er: .
,Til th,et Tiugutridie, Så skal och Presterskapet i Städer och .på Landzbygden, hafwa

macht til at hålla Sochnestemnor, medh theras Rådh SOIU wederböör, och Sochnens Nödh
torfft fordrar, vthi sina Sochnestugur och Sacrestier, hwarest Församlingen antingen, i
gemeen, eller thes fullmechtige Kyrckiowerder och Sexmän, vthan någon endskyllan, skola
effter Kyrckioheerdens Kallelse komma tilsamman, och ther samluestädes Rådhslå och
bestella, om Kyrckiones Imkomst och Rekenskap, hwilken allestädes, i Städer och å
Landet richtigt hör hållas, i Kyrckiones Kista förwaras, ther- til tree Låås och Nycklar
förfärdigas, hwaraff Kyrckioherden altijdh skal må hafwa en i sin Förwaring, och bemälte
Rekenskap åhrligen låta förfärdiga. I samma Sochnestemning, skal' och h-a!ldlas om
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fornyad i privilegierna af 1675 och 1723, jemte 1I.tskilliga under tiden i kongl.

resolulioner girna tilHiggsfOreskrifter om sockensUimmor oeh dithOrande aren·

den bildade salunda tillika med aJdre oeh nyare fOre5krifter am soeken·

beskattningen var nya oeh hufvudsakllga kommunallagstiftning, till dess denna

erholl elt synnerligen vigtigt tilliigg i 26 kapitlet byggningabalken af 1734

/lrs lag, hvarigenom de sislnamnda delvis ersaltes. Dermed varden lag·

stiftning genomtord, som, dock efter hand fullsUindigad medelst nya resoIu·

tioner, reglerade soeknarnas rorballanden intill 11.1' 1817, da den .forsta egcnt·

liga socken.stiimmqfol'ordningen utkom, sedermera atlDljd af 1843 aI'S fOr·

ordningar i amnct oeh slutligen af vara nu' gallande forfattningar af ar 1862,

genom hvilka den bor.Qedi.qa och den kUl'kliga soeknen blefvo sarskilda

kommunel'.

Sa viiI Ca·rl IX:s lagf6rslag som det Rosengrenska omlaia fortfarande

de oanliga sondagssammankonu;tema, under benamningarna soekenstamma

oeb soekenting, sasom forum fot' lysningar oeli tillsligelser. De under 1600·

talet gifna f6reskrifter am publikationers afkunnande fOr socknemiinnen for·

la~ga dem an till kyrkovallen, an till soekeDstugan, un till predikstolen. PA;

AbrahaOlssons tid finner man att landslagens roreskrii'ter am tillsagelser oeh

lysning inror soeknemannen delvis ej Hingre tilltimpades; delvis ater tarde de

fOrblifvit i kraft: hiUegods upplystes da bade i oeh utanf6r kyrkan. Arven

1734· aI'S lag, som dock forvisar flera af dem, sAsom lysning af hittegods

Deh pabud am haradsting, till predikstolen, upplager en Deh alman qvarlefva

Kyrekiones oeh Preslegirdzens Bygning, oeh hwad meera fOrefalia kan vlhi Kyrekio.
disciplinen, oeh andra Forsamblingens Aliggiande Tarrwer oeh Beslelningar. Serdeles
skal Presterskapet ti hafwa maeht at stalla tllem flir R1Hta, som genom grofwa Eedher,

swarjande oeh bannande sigh flirsedl, eller elliest med Sabbatz brott, Gudz Ordz Foracht,
oeh forsummelse til at gora sin Gudztienst pA allmenne .hhrs Hliglijder, Sondagar oeh

Helgedagar, Forargelse Iistadh komma, hwilka elTter som the skyldige finnas, oeh theras
Lefwerne lilfOrenne warit harwer, motte tilbOrligen plichta och strafTas. Thenna bemalte
Soehnestugu, skal wara etl privilegeral Rum, llwarest Kyrekioheerden ordinarie prresi.
derar, IOrer Ordet, oeh Sakerna drifwer oeh vthfilra lAter. Lijder Soehnepresten ther

nagon Sm1i.leek oeh WAldsamligheet, ware Banemannen rallen til arbitral StraIT. Kommer
oeh nagon Braskildnat androm eroillan, ware alt dubbelt recknat oeh straffat, sam the

ther Heemgang eller oeh Kyrckiofrijd bryla.•
(PrifJilcgia Uth«.{f' Then Stoormcehtigsic Fursiirma och [o"rll), Frw Chrisiina, S£f'c'

riycs, Gothcs o<:h Wam/es Drotlnino, Slor;{urstinna cle., Gljrne Biskopernc och meenigc

Prcsierskol'cI, i Slrcrifje och thes rmdcrlifj[jiandc Landskap. Tryekt i Slrengnas 1651.)
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af de gamla lagarnes ifrågavarande föreskrifter, blaild~ hvilka den enda nu

mera gällande torde vara rättegångsbalkens stadgande att stämning må

delges å kyrkovall, - ty intaget få lyses väl nu från predikstolen liksom

upptagen jagthund enligt jagtstadgan. Men SOIU nämnda stadgande här fått

en helt annan betydelse, hindrar det ej att sockel~stämm,an i l~U q/sedda

mening är att o hos oss anse sås~m lltelt ocl~ hållet ~tdöd. o , Benä~ningen

sockenstämma i sådan mening f6rekommer icke i 1734 års lag eller, så vidt

jag vet, i någon svensk författriing efter reformationen.

o Att vid nyare tidens början sockenstämluan i södra provinserna och

Danlnark stod i fullt flor har i det föregående visats. Sagda tid var ock

utan tvifvel den danska sockenstämmans ur sjelfstyrelse-synpunkt bästa period.

I Norge synes hon, såsom vi sett, i sistnämnda hänseende aldrig haft syn

nerligen mycket att säga. ,Efter reformationen gick det lilla som i Norge

fanns 'ytterligare utför, och likaså sjönj{ i Danmark vid allmogens- underkastelse

under ad~ln socknens gamla sjelfstyrelse desto hastigare ned till föga eller intet,

som centralisationssträfvandena äfven härutinnan gjorde sig gällande. Man kan o

i de förenade ländernas gemensamma och särskilda lagstiftning steg föl' steg

följa utvecklingen: hurusom kyrkvärdarnes tillsättning öfvergår, till kyr'kans

s. k.... försvarare; hurusom 'redovisning inför socknen, der den förekomInit,

upphör men lned desto större stränghet fordras af myndigheterna; hurusom

slutligen sjelfva medelförvaltningen beröfvas kyrkvärdarne och omhändertages

af deras öfverherrar. I Norge; der ingen lifegenskap kom till stånd? spåras

väl på 16oo-talet några försök att åter bereda socknemännen ett visst in

flytande åtminstone i fråga om kyrkobyggnadsbördans beräkninOg samt prest

val, dervid dock redan nu grundsatsen om socknemännens representerande

af fullmägtige gör sig gällande, hvilken äfven i o Danmark genomföres med

afseende å prestval. I slutet af 1700-talet hänvisas för Agershus' stift kyrko

byggnadsbördans bestämmande till tinget. Me~ bortseende från det nu nämnda

kan man säga att vid den tid, då i Sveri~e genom sockenstämmoinstitutionens

närmare reglering nytt och friskare lif börjar ingjutas i sockensjelfstyrelsen,

denna i Norge och Danmark så godt SOlU helt ucl~ hållet utslocknat.

Sockel~stän~l1~an qvarstod emellertid i 'Ode förenade länderna såson~

foraun~ r/ör viss J·urisdictio voluntaria (åtminstone ännu enligt Christian -V:s
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Norske' Lov) och i, synnerhet för tillsägelser och lysrtingG:l~. Visserligen

hafva· äfven här tidtals tendenser framträdt att få lysningarna ,förlagda till

predl~stolen, men lagstiftningen har upprepade gånger motsatt sig sådant,

och icke blott Christian V:s ännu gällande lagar utan äfven senare författ

ningar ä,!da in på 1800-talet hafva lemnat nya föreskrifter om lysningar och

tillsägelser på »kirkebacken», på »kirkestrevne» eller '>sognestrevne», hvilka

benämningar sålunda, i Danmark bibehållna, vunnit burskap äfven i norskt

lagspråk. Ännu i dag lär i bägge länderna den gamla 'sockenstämman fort

fara, nu såsom förr på kyrkbacken eller »Hestegaarden», enligt Norske Lovs

terminologI, och hon har alltså egt bestånd vid siclan Cff de 1lyare, ur

fattigvårclsin.tresset uppsprungna, på representatitYJr'undsatsen byggda kon~

munalil1stitlltioner, genom hvilka under innevarande århundrade .<y"e?fstyrelse

återin:förts i Norge och Danmark.

Hufvudresultatet af jemfårelsen n1ellan länderna är följande. Socken

stämman, lika garnmal som socknen, hade i alla tre länderna samma ursprung,

ehuruväl dess betydelse tidigt blef olika stor med underlägsenhet framför allt

i Norge men äfven i Dannlark. Hon qvarstår i dessa länder blott såsom' en

svag erinring om forna tider, dock utan att hafva bibehållit sig såsom organ

får kommunal sjelfstyrelse, och tjenar ,ej ens såsom valstämn1a för de nyare

komlnunalinstitutionerna, hvilka i regeln äro fästade vid större kretsar än

socknen. Sogneraaelet i Danmark och Fornlandskabet i Norge ega fålj

aktlige~ intet samband med den. ganlla sockenstämnlan" sakna i allo histo- .

risk grundval. l Sverige åter hafva ur elen rforna soekenstämnlan, utan

något enda' organiskt aibrott, utvecklats våra nu ver~ande in.stitutioner:

kyrkostämman och komnlunalstän~l'nan, hvilka alltså hafva sin rot i vår

äldsta sockenfårfattning.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 28 december 1883-

Ordförande: Presidenten H. FORSSELL..

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Öfverinspektoren .C. O. 1"{Tallgren,

Aktuarien J. E. Söderberg,

» Grosshandlaren K. V. Carlsol~ och

» Ledan10ten af Riksdager{s Andra Kammare A. Gun~(Elius.

Härefter företogs val af embetsmän för nästkommande år, hvarvid ut
f

sågos:

till Ordförande: Generalmajoren O. M. F. Bj·örnstjerna,

vic~ Ordförande: t. f. Presidenten C. F. \lTrern,

Sekreterare: vice Häradshöfdingen C. 11Testnlan och

» ledainöter af redaktionskomiten : Presidenten H. Forssell, Full

mägtigen i Riksbanken Fil. D:r J W .l.4rnberg, Bankdirektören H.

Palrne och Fil. D:r J A. LqfJler.

Förste Aktuarien, Fil. D:r Hellstenius lelnnade härefter foljande redo

görelse för D:r Ernst Engels skrift:

Der Werth des Menschen_

Innan jag går till det egentliga älnnet för rnitt korta. föredrag, torde. det

ej yara alldeles olän1pligt att yttra. några ord '~m fö~fattaren till den skrift,

jag ~tagit lnig att för Nationalekonomiska föreningen referera.
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Ernst Ellgel, onekligen en af statistikens förnämste målsmän i vår tid,

oln ej o rent af den främste, är till börden sachsare. Han föddes i Dresden

år 1821, och i sin hembygds sköna nejder har han nu ock på °gamla dagar

slagit sig till ro efter en synnerligen verksam lefnad. o Grundliga tekniskå

studier hade tidigt gjort honom bemärkt, och redan innan han nått 30 års

ålder uppdrogs åt honom att organisera d~n allmänna tyska indust~iutställ

ningen i Leipzig år 1850. Samma år kallades han till chef för den nyinrät.:

tade sachsiska statistiska byrån, men lemnade denna befattning år 01858 med

anledning af de häftiga angrepp, som inom representationen rigtats mot hans

embetsutöfning. Under den närmast följande tiden egnade han sig hufvud- o

sakligen åt hypoteksförsäkringsväsendet och bragte till stånd den första in

rättningen af denna art. Efter Dietericis död kallades han 1859 till Berlin

och innehade der .18600--1882 chefsbefattningen vid Preussens statistiska

o byrå. Hans verksamhet i sistnämnda egenskap måste betecknas såsom rent

af storartad. Genom inrättandet af det statistiska seminariet har han väsent

ligen bidragit till den statistiska vetenskapens nuvarande blomstring. Sjelf

outtröttligt verksam, har han i vid pass ett hundratal statistiska afhandlingar

- delvis af ganska betydande omfång - lemna~ vigtiga bidrag till ·de .stora

samhällsfrågornas lösning, och jemväl
o
med ordets magt - hvilken han eger

i ovanlig grad - har han kämpat för dem inom den första tyska riksdagen

samt inom Preussens landtdag. Bland männen af facket har han städse åt

njutit ett betydande anseende och obestridt inflytande, vunnet oc~ bibehållet

icke minst genom hans verksamma deltagande i de statistis~a kongresserna

och deras delegationer. Inom Tysklands magtegande kretsar lärer han der

emot ingalunda hafva varit någon »persona grata», och särskildt har han

misshagat genom sina kraftiga uttalanden mot de statssocialistiska sträfvan

den, sonl på senare tid »mit allerhöch~ter Genehmigung» upprört Tysklands

folk. Den häraf framkallade spänningen torde o i lika hög grad SOIU helso

och åldershänsyn hafva förmått honom att nästan omedelbarIigen efter upp

nådd pensionsålder afgå från sin plats.

För den som deraf kan vara intresserad må jag ock till sist n,ämna att

vår Ny Illustrerad Tidning ('2/~ 1874) meddelade Engels porträtt och några kort

fattade o biografiska data.

Efter denna lilla inledning öfvergår jag nu till en redogörelse för Engels
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senastet skrift. Han kallar 'den:. der Werth cles Menschen, men erkänner
• -I 4 •

.att han varit något tveksam, huruvida icke denna titel skulle väcka anstöt

såsom väl mycket realistisk. Af liknande betänkligheter föranleddes han ock

att, då sjelfva grunddragen af denna undersökning (i november 1882) med-

~ delades i Berlins nationalekonomiska förening, benämna föredraget »der

Wertlt (les Lebens». Han ha-r dock ansett rättast att kalla saken vid

dess rätta namn.

Men om' Inan , sålunda träder den frågan närmare in på lifvet: »Huru

mycket är en menniska värd ?», så gäller det _tydligen först och främst att

skarpt fixera hvad som bör menas med ordet värde. Nationalekonomien

ger, såsom bekant, snart sagdt {)taliga sins emellan stridiga definitioner härå.

För sin del ansluter sig Engel till Adolph Samters uppfattning och betecknar

med ordet värde: »den betydelse, samhället tilldelar ett visst bestälndt före

mål" med hänsyn till vissa syften, på en viss tid och inom ett visst område».

Liksom således genom vår första frågas formulering all tanke på menniskans

,n~oraliska värde är utesluten,' och det hela insk~änkes till ett ekonomiskt

spörslnål, så blir ock genom den anförda definitionens tal om salnhället det

s. k. Cfjjektionsvärclet uteslutet, från betraktelsen.

Men äfven, efter denna begränsning finnas värden af olika arter att taga

i skärskådande. Man kan dels tänka sig föremålets bytes- eller handels

värde, dels dess arlskajJl~in9svärde, d. v. s. hvad det kostar att bringa det

ifrågavarande föremålet fram till full motsvarighet mot syftemålet, dels slut

ligen dess värde såsom sjelft producerande, eller dess qfkastnt~n9svärde. Det

är strängt taget endast med anska;ffningskostJ~aden Engel i denna del af sin

undersökning sysselsätter sig; hans afsigt är att i en följande afdelning ut

förligare, afhandla frågan om menniskans värde såsom producerande.

I förbigående inlåter han sig emellertid också på menniskans värde

såsom bytesrnedel eller handelsvara, och några af de sammanställningar han

i ,denna punkt gör äro verkligen så intressanta, att jag ~nser mig ej, böra

alldeles förbigå den1. Han erinrar derom att ehuruväl numera inom kultur

staterna menniskan lyckligtvis ej eger något bytesvärcle, så var' det dock ej

så länge sedan den 'ryske lifegne och den nordamerikanske slafven fingo lära

sig motsatsen; och än i dag behöfver man ej gå, alldeles utom vår verldsdels

gränser för att inhemta liknande' erfarenheter; Turkiet finnes ännu qvar ,så-
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som stat. Likaså fortlefver slafveriet ännu i Brasilien samt på en och annan

Vestindisk ö dessutom, och på Tangers torg säljas än i dag slafvar.

Ur Carey' s: The slavetrade och andra källor meddelar Engel ett betyd

ligt antal sifferuppgifter Oln slafvars värde inom unionens olika delar under

slafveriets tider liksom ock öfver fordrade skadeersättningsbelopp vid dess

upphäfvande. Han anför prof på de annonser om, slafvar »till salu», s~m,'

helt frankt meddelas i Rio Janeiros tidningar, liksom ur S:t Petersburgs på lif·

egenskapens tid; vidare prisuppgifter från det inre af Afrika och från slaf

lnarknaden i Tanger under det löpande året; och slutligen erinrar Engel derom

att en menniskohandel i mer eller llJindre beslöjad form nog ännu eger rum

inom ,vår moderna civilisation. Man bjuder t. ex. ut sitt barn mot en summa

en gång för alla Q. s. v..

Gent emot de menniskopris, som sålunda konstaterats, ställer Engel med

ett vemodigt löje de summor som betalas för djur af olika slag. Och det

är ingalunda ensamt den moderna sportens älsklingar, kapplöpningshästarne,

som i detta hänseende intaga framstående platser; hundar, kattor, höns, m. fl.

hafva vid de nu så moderna utst.ällnin'garna ,betingat fabulösa pris (hvarå

exempel anföras); och likadant är förhållandet med de vilda djuren.

I ett enda fall finner sig Engel någotsånär till freds med det" pris, som

åsättes luenniskan, nemiigen -i fråga om den taxering, Greklands och Sici

liens röfvarband åsätta sina fångar och som åtlninstone med hänsyn till

prisstegringen visat sig vilja följa med sin tid. Men beklagligtvis är det tyd

ligen ej menniskovärdet i och för sig, som härvid tages i betraktande; natio

naliteten ~- och särskildt den engelska -- spelar härvid en stor roI.

Ändtligen erinrar Engel ock derom att i åtskilliga länder ofta nog genom

rättsligt utslag en menniskas värde blir faststäldt, då' det nemligen gäller

att ådölna skadestånd för ett genom annans förvållande inträffadt dödsfall.

I de flesta fall lärer väl dock dervid qfkastningsvärdet vara det bestämmande.

Af 'allt detta framgår emellertid att på menniskomarknaderi bär i verl

den kön, ålder, växt, kroppslig styrka, skönhet, skärpta sinnen, helsa, lynne,

intelligens, läraktighet, trohet o. d. utgöra ganska vigtiga realiteter i fråga

om åsättandet, af ett penningvärde å menniskan.
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Engel· öfvergår derpå till frågan om menniskans nationalekonomiska

V"ärde. Han omnämner dervid först och kritiserar en del. äldre försök i denna

rigtning, vid hvilka det likvisst på denna plats ej torde vara skäJ att uppehålla

sig. Dernäst fastställer han de grunder, efter hvilka uppskattningen bör ega

rum. Såsom jag redan antydt, är Engels uppgift i ~en del af hans arbete, som

hittills föreligger, väsentligen' att konstatera beloppet af de kostnader, 80m

erfordras för utbildandet. af en menniska intill den' tidpunkt, då hon i sin

ordning såsom sjelfverk,sam kan gripa in i salnhällsarbetet; - således an

skG;ffr~i1~[Jsvärdet i motsats. till qfkastni,![Jsvärdet.

Engel anser sig då först och främst kunna yrka den grundsatsen att såväl

den i och för uppfostran erforderliga kapitalförbruknihgen som ock veder

börandes andel i nötningen å kapitalet och i dess anskaffningsränta, liksom

ock kostnaden för försäkring mot risker af olika slag böra tagas i betrak-.

tande likaväi som öfriga rent personliga kostnader. Han uppställer för den

s~ull följande schema:

I. Kapita?förbrukning: a) inclivicluelt: i föda, kläder, leksa~er, un

dervisningsmedel, läkemedelo. d.

/3) andel: i ved, lysämnen, vattenförbruk

ning o. d.

II. Kapitalets slitn.l1?[J i fråga om ·bostad och, bohag af alla· slag (in

dividuelt och gernensamt. med familjens salTItliga lnedlernmar);

III. Räntor: a) andel, i räntan å det för hela familjens bosättning

nödiga kapitalet;

fi) il~dividuelt: "ränta å det för' den ifrågavarande en

skilda personens uppehälle, uppfostran och undervis

ning nedlagda kapitalet;

IV. Kapitalrisk: a) premier mot förlust genom dö~sfall före fulländad,

uppfostran;

fi) premier mot uppfostrans misslyckande ~ kroppsligt

eller andligt hänseende;

V. Personliga kostnader af olika slag., (utom de ofvannämnda): Häri

måste naturligtvis först och främst ingå de kostnader, som för
9
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'orsakas af sjelfva födelsen hit till verlden *); än vidare får sjuk

"vård, undervisning,' själavåTd; andel i a~gifter for rättsskydd och

offentlig säkerhet o. d.

Naturligtvis låta alla dessa mångskiftande kostnader ej beräkna sig på

öret; men afståndet är .stort mellan fullkomlig okunnighet och en approxi

lnativ kunskap. Och okunnighet i denna punkt bestraffar sig sjelI'. I affärs-.

lifvet aktar man sig för dylikt. ,Huru skulle man t. ex. kunna på fårhand

beräkna en' stor fabriksanläggnings afkastningsförmåga, om man ej förut på

det noggrannaste kunde fastställa anläggningskostnaden?

För de ofvannämnda utbildningskostnadernas högre eller lägre belopp.

är tydligen måttet af den åsyftade bildningen väsentligen bestämmande.

Och bildningen mognar långsamt. Den enskildes begåfning m~, vara huru

stor som helst, så kräfves dock tid får de nödiga kunskapernas inhelntande,

och desto mer tid, ju högre målet sättes. ,Och vid en undersökning af denna

art måste tiden räknas ej efter hvad den högre begåfningen kräfver; det

blir den mecleln~åttiga ,begåfningens utbildningstid 80m blir bestämmande.

En blick på det moderna samhället visar vidare att, äfven vid en i det

närmaste kostnadsfri undervisning, det vida öfvervägande flertalet måste åt

nöja sig med det lilla qvantum kunskaper, folkskolan har till uppgift att med

dela. Det är antagligen i de flesta fall .snarare kostnaden för uppehället, än

kostnaden för sjelfva undervisningen, som nödgar den stora mängden att

stanna på ett lägre trappsteg.· Föräldrarne.s ekonomiska ställning gör detta

till en bjudande nödvändighet. Man behöfver för att vinna en inblick i ställ

ningen allenast taga i betraktande det skattestatistiska material, som erbjudes

af de stater, der en verklig inkomstskatt finnes. Preussen är ett af dessa.,

och Engel meddelar utförliga beräkningar häröfver. Nära 30 %af Preussens

hela befolkning äro - hufvudsakligen på gr~nd deraf att deras inkomster.

ansetts understiga 4·20 mark **) - från inkom~tskatt befriade, och något öfver

33 %stanna vid en inkomst af mellan 420 och 660 mark. Omkring 62,5 %

*) Engel af\ser· sig till och m~d böra, med hänsyn bland annat till modrens min

skade arbetsförlnåga under tiden närmast förut,och den ökade näring och vård, hon då

kräfver, fastställa ett kostnadsbelopp för barnet redan i det ögonblick det födes.

**) Fritagna äro dessutom några j emförelsevis fåtaliga kategorier såsom t. ex.

veteraner, innehafvare af jernkorset o. d~
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af hela befolkningen kan såled~s sägas vara i rent af torftiga omständigheter.

};)e gocla' inkomsterna --- 3)000 mark och derutöfver ~ tillhBra den· lilla

bråkdelen af 2,42 %af befolkningen. De egentliga skattebetala~ne inom denna

grupp utgjo;rde' allenast ett ant.al af 177,989 personer på en befolkning af

nära 263/ 4 millioner.

Under sådant förhållande. kan man svårligen draga i tvifvel~mål rigtig

heten af det .resultat, Engel vid en föregående statistisk undersökning rörande

folkundervisningen i Preussen kommit, att nemIigen 92 %af barn i skolåldern

inåste åtnöja sig med en folkskolebildning. Det är i det allra närmaste sammå

procentsiffra som för landets folk~ängd inom de inkomstskatteklasser, som

falla nedom 1,500 marks årlig inkomst *)., ,- Tiden för utbildning till detta

kunskapsmått fastställes till 15 år.

Närmast högre undervis1?-ingsgrupp utgöres af dem, hvilka utbilda sig

för 'handeln .och yrkena. För dem anses en ,studietid af ytterligare 5 år er-

forderlig, innan de nå må.let. , , , '

'Högsta steget ändtligen intages af dem som eftersträfva antingen s. k.

lärd bildning eller ock en högre teknisk utbildning; och 25 års ålder anses

kunna sättas såsom den tidpunkt, då öfverhufvud taget deras studiekurser

äro afslutade.

Engel anmärker i förbigående att på senare tiden yttre locke~ser föranledt

en abnormt hög tillströmning till den högre undervisningen. Anledningen

ans'es enhälligt vara att söka i gällande bestämmelser angående krigstjensten,

hvilka för unge' n1än af bildning, som under tjenstetiden sjelfve bekosta klä

der, utrustning och föda samt ådagalagt ett visst bestämdt mått af kunska

per, medgifva värnepligtens. inskränkning till allenast ett års tjenst under

fanan i stället för tre. Häraf har vållats en formlig öfverbefolkning i de

högre undervisningsanstalterna, och jemväl - ett betydligt antal förfelade

existenser! .(Tilläfventyrs ,kunde man vara berättigad att - om ock anled

ningarna här hos oss äro andra - säga ett: Tont comme chez nous!)

Skilnaden i kostnad mellan nyssnämnda 3 bildningsgrader anser sig Engel

*) För jelnförelses skull må meddelas, att år 1875 i Sverige 96,5 % af de personer,

rörande hvilkas undervisning o.lficiel uppgift förelåg, tillhörde lägsta gruppen (= folk

skolebildning), nära 3 ~~ den andra och omkring 1/~ % den' högsta. Dock är härvid att

märka, att inga uppgifter förelågo för det stora ~ntalet af enskilda skolor l
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kunna sätta såsom 1: 2 : 3, så att t. ex. en årskostnad af 100 mark för med

lem af· 'den lägsta grup~en motsvaras af 200· mark för den andra och 300

mark 'för den högsta gruppens medlemmar. Eng~l anser sig vidare kunna

.till ju~t sistnämnda trenne belopp af 100-200-300 mark fixera ~ostnaderna

intill barnets inträde i verlden, och antager att dessa belopp sedan, år för

år intill uppfostrans slut, böra ökas med -resp. 10, 20 och 30 mark, allt efter

som den ifrågavarande tillhör den 1:a, 2:a eller 3:e af de nyssnärnnda kate

gorierna. På så sätt kommer han till följande slutsiffror:

2,800 mark fqr medlem af 1:a gruppen

8,400 » » 2:a »

1-1,550 3:e ~

. Engel anställer härefter en ytterst detaljerad jemförelse mellan dessa

siffror och de faktiska lefnadsomkostnaderna ino.m olika samhällslager och bland

familjer' af olika 'sammansättni~g, och anser sig derigenoln hafva på ett fullt

tillfredsställande sätt ådagalagt sina beräkningars tillförlitligh~t eller åtminstone

siffrornas rimlighet.

Dessa afse dock allenast de kostnader, som af föräldrar eller målsmän

direkt bestridas. Men andra omständigheter tillkomma nu, 'hvilka egentligen

endast ur samhällets synpunkt eller med afseenrla på nationalekonomiens

kraf äro att taga i betraktande. Dels måste nemiigen, såsom redan af det

meddelade schemat antyddes, fåstas tillbörligt afseende vid den förlust, som

vållas genom dödens inträdande före nådd mogenhet, dels bör ock tagas i

beräkning antalet af dem, hvilkas uppfostran misslyckas. Ur nationalekono

misk synpunkt lärer ej kunna bestridas, att ju de. i båda dessa fall nedlagda

kostnader böra läggas såsom en ökning till de belopp, hvilka angifva medel

värdet af den lyckligt och väl t~n full produktionskraft utbildade 111enniskan.

(Den utförliga bevisningen. i detta hänseende kommer Engel' att lem?a i

senare hälften af sitt arbete).

Med den förstnämnda af de båda synpunkterna är det ej svårt att .

komma tillrätta. Dödlighetsstatistiken gifver oss i detta hänseende för hvarje

kön och hvarje. särskildt åldersår fullt exakta siffor att utgå ifrån. Det skulle'

på denna plats ej vara rätt lämpligt att framlägga sjelfva beräkningarna.

Resultatet är att vid behörigt iakttagande af de förluster i kapital, SOlll af

dödsfall vålla?, .de nyssnälnnda kostnadssiffrorna höjas:
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nog är ~n' liten hjelpreda i hemmet och 'sålunda i tillfälle att snart gälda en

del af ~e kostnader, hennes utbildning kräfver. Engel har ansett sig kunna

lämpligast taga hänsyn härtill; derigenaln att han för flickor ej tager i be-

'traktande någon ränteberäkning efter det 10:e året, och han .visar genom en

enkel kalkyl, att dotterns lilla arbete i hemmets tjenst reda~ från den tiden

kan antagas motsvara räntan å det .nedlagda uppfostrings- eller omkostnads

kapitalet. Vid tillämpande af de sålunda lTIotiverade principerna finner Engel

omkostnadsvärdet vara 3,563 mark för en 15 års flicka, som nöjt sig med

folkskolebildning och 10,655 mark~ för: en 20 års flicka, som åtnjutit vanlig

elementarundervisning.

I hvad mån nu dessa Engels beräkningar och antaganden kunna sägas

vara med hänsyn till de i Tyskland rådande förhållandena fullt nerättigade

eller åtminstone- sannolika, derom vågar jag ej yttra mig, liksom jag öfver

hufvud i detta ganska kinkiga ämne måste frånsäga mig hvarje annan roI

,än den opartiske referentens. Jag. har ej ens ännu varit i tillfälle att se

Engels skrift an~äld af någon hans landsman, som i detta hänseende kunde

gifva främlingen någon ledning för omdömet. Hållbarheten af de åsigter, Engel

uttalat, kan jag således hvarken vilja' bestrida eller förfåkta. Än mindre har

jag ansett mig böra våga försöket att på våra svenska förhållanden tillämpa

de grundsatser, han velat göra gällande, liksorn jag ock ingalunda är på det

klara med, huruvida öfverhufvud samtliga dessa satser och antaganden äro

tillämpliga på det nuvarande svenska samhället. Såsom e~t enda bidrag till

frågan härom vill jag dock erinra onl, hvad som för öfrigt torde vara i de

. närvar~ndes minne, att en af Nationalekonomiska föreningens medlemInar

vid en under höstens lopp hållen föreläsning framlade såsom resultat af s~na

beräkningar i fråga om en lärd ~ppfostrans kostnad i vårt land siffran 48,512

kronor. Han utgick dervid från det antagande, att inhemtandet af en dylik

bildning först vid 30 års ålder vore afslutad, och beräknade räntorna efter

5 %.. Om enahanda grunder följts af Engel, skulle hans siffror hafva blifvit .

44,716 mark == 40,244 kronor. Större är skilnaden ej mellan dessa, oberoende

af hvarandra och på skilda vägar funna värden l Snarast torde de kunna

sägas ömsesidigt stödja hvarandra, hel~t Oln i betraktande tages, att i Tysk

land lefnadskostnaderna i allmänhet äro afgjordt billigare än hos oss.
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BUREN, C., bruksegare.

CARLESON, E., justitieråd.
CARLQUIST-, C. G., bankinspektör.
CARLSON, F.' F., f. d. statsråd.
CARL~ON, K. W., grosshandlare.
CARLSON, O., disponent.
CASPA~, J., grosshandlare.
CASREL, E., v. häradshöfding.
CAVALLIX, G. F., godsegare.
CEDERLUND, E., grosshandlare.
CEDERSOHIÖLD, H., rythnästare.
CEDERSCHIÖLD, S., t. f. kommerseråd.
CERVIN, C., bankir.
CERVIN, C. G., bankir.
CLARHOLM, J. E., kalYlrerare.
CRUSEBJÖRS; J. 1., major.

DAHLGREN, E. W., amanuens.
DAHLERUS, G., stadskas~ör.

.DANELIUS" B. A., grosshandlare.
DAVIDSON, B., amanuens.
DAVIDSON, H., generalkonsul.
DE LA GARDlE, R., grefve, landshöfding.
DE MARE, A., bruksegare.'
DICKSON, C., n1ed. doktor *.
DICKSON, J. J:SON, grosshandlare *.
DICKSON, O., grosshandlare *.
,DICKSON, R., expeditionschef.

* Ständig ledamot.

F AHLCRANTZ, G. E., v. häradshöfding.
FALK, C., fil. doktor.
FISCHER, E., direktör.
FOCK, A. H., friherre, kansliråd.
FORSSELL, A., intendent.

I

FOR,SSELL, H., president, joreningens
,förande.

l
_FoRssELL, O. H:, f. d. hofrättsråd.
FORSSNER, H., stads111äklare.

IFR~NCKEL, L., bankir.
FRANOKE, J. E., grosshandlare.
FRANCKE, R., grosshandlare.
FRESTADlUS, A. W.., grosshandlare.
FRIEDLÄNDER, H., grosshandlare.
FRIES, A'., kommendörkapten.
FRIMAl\, T., notarie"
FRÄNCKEL, E., direktör.'
FUNCK, C. ~. AF, f. d. major.

O1"rl-



HlEGGSTRÖM, 1., boktryckare.
HALLKNBORG, B. M. F. C. W., ryttmästare.
HALLIN, O. F., lnedicinalråd..
HAMILTON, G., grefve, godsegare. ,
HAMILTON, H., grefve, v. häradshöfding.
HAMMARBERG, P., grosshandlare.
HAMMAhHJELM, C., bruksegare.
HAMMARSKJÖLD, C. G., st-...tsråd..
HECKSCHER, E., bankdirektör.
HECKSCHER, L, juris kandidat.
HEDERSTIERNA, F. L. S., landshöfding.
HEDIN, A., ledamot afriksd:s andra kammare.
HEILBORN, O., agent.
HELL8TENIUS, J., ,förste' aktuarie.
HERLITZ, A. D. E., revisor.'
HEltNBLO:M:, E., bankosekreterare..
HERNMA.RCK, C. G., justitieråd.
HERS·LOW, C., redaktör.
HERZOG, P., bokbindare.
HIER'fA, C. G., kapten.
HILDEBRA.KO, H., riksantiqvarie.
HIRSCH, A., musikhandlare.
HrRscR, E., civilingen1ör.
HIRSCH, I., ·grosshandlare.
HOCRSOBILD,.C. F. L., friherre, minister för

tltrikes ärendena.
H'OLMERZi C. G. G., t. f. direktör.
HOLMGBEN, H., professor.
HORNGREN, L. H., grosshandlare.
HULTBEBG, H. W., rådman.
HUMld.EL, C. D., g,rosshandlare.
Huss, W., r·evisionslSekreterare.
H1KANsso'N, J.,stad:omäklare.
HÖGLUND, O. M., fil. doktor.
HÖK:EBBERG, A., direktör.

JA:NZOB, O., kaml'erare.
Jt:N'fZEN, C., med. doktor.
JONS:SO"', O., ledamot af riksdagens andra

ka.mmare.
ISAKSO:N., C~ J. A., skeppsmätnihgskontrollör.

KEY" A." professor.
KmYSER S., ,grosshandlaTe.
KIERt:L,F, Q,. R., no,rskstatsnlinister.
KINBK ,L. O. Ul"0sshandlare.
KJELLm:JlG C. O.,grosshandlare *.
K'LL'iGE TIER~A, E., ofverste.
KLDTEBEBG,j }<". F, 1l~ häradshöfding.
KNÖS. C. J., maj~l\

Koc.·t I, I~. I}.. ( egare.'
.Ka& lE'· o. .. x friherre, major.
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KRUSENSTJERNA, E. VON, statsråd.
KULLBERG, J. W., kapten.

LAGERCRANTZ, C., kapten.
LAGERHEIM, A., kabinettsseKreterare.
LAGERHEIM, N.' O., departementschef.
LAGERVALL, B:, v. häradshöfding.
LAMM, H., grosshandlare.
LAMM, J., ingeniör.
LAMM, L., grosshandlare.
LARSSON, L. O., ledamot af' riksdagens andra

kammare.
LAURELL, E., godsegare.
LEFFLER, J. A., fil. doktor, ledal1~ot al redak-

tz:onSk0l11 iten.
LEIJONHUFYUD, C., friherre, justitiekansler.
LETTSTRÖM, G., bankdirektör.
LEVERTIN, C. O., grosshandlare.
LIDELL, C. E., fil. doktor.
LILJEWALCH, T., stadsmäklare.
LILLIESKÖLD, E. W., kamrerare.
LILLIESTRÅLE, W., president.
LIND AF HAGEBY, A., direktör.
LINDEBERG, ;K. M., assistent. i kong!. juste-

ringsstyrelsen.
LINDELL, P., ingeniör.
LINDE~CRONA, A. T., bandirektör.
LINDGREN, F. G., fil. doktor.
LINDHAGEN, D. G., professor.
LINDROTH,' C. A., grosshandlare.
LJUNGBERG, C. E., advokatfiskal.
LJUNGGREN,. C. J., v. häradshöfding.
LJUNGLÖF, K., grosshandlare *.
LJUNGMAN, A. V., docent.
LJUNGQVIST, K. O., bruksegare *.

'LJUNGSTEDT, E., f. d.. departementschef.
LOVEN, J., gros·shandlare.
LUNDBERG, K., grosshandlare.
LUNDIN, C. R., grosshandlare.
LUNDSTRÖM, C. F., fabriksidkare.
LYTTKE~S, L, godsegare.

MARTIN, H., t. f. byråchef.
11EVKS, J. S., notarie.
MEYERSON, H., grosshandlare.
MICHAE LI, J., grosshandlare.
MOLL, L, bankdirektör.
MO~TAN, C. O., j uris kandidat.
MONTAN, E. W., professor.
MO:NTGOMERy-CEDERHJELM, R. N. G., bruks-

egare. .
MUREN, P., grosshandlare *.
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NACHMAXSON; "H., grosshandlare.
NETJBER~ M. J., stadsmäklare.
NELSON}o·C. A., grosshandlare.
oNERM~'~, G. M., nlajor..
NOItDENFALK, C., landshöfding.
NORDENFALK, J., friherre, godsegare.
-NORDENFELT, L. M., landtmäteridirektör.
NORDENSKIÖLD,. A. E., friherre, professor.
l'IORDLANDER, D., generaldirektör.
NORIN, C. A., v. häradshöfding.
NORMAN, A., _bankdirektör.
NYSTRÖM, P., ingeniör.

ODELBERG, A., godsegare,
ODELBERG, C. A., kapten
OLROG, T., grosshandlare.
OTTER, C. ~. VON, friherre, statsråd.

p ALltIE , J. H., bankdirektör, leda/not aj re
daktionsko/niten.

PALMSTIERNA, N. A. H., friherre, general-
intendent.

pAYKULL, G. VON, friherre, kapten.
PETERSEN, S., kamrerare.
PETERSEN~, H. AF, v. häradshöfding.
PETERSSON, P. A. G., stadsnotarie.
PEYRON, A., konsul, <föreningens vice ord-

<lörande.
PHILTPSON, C. D., konsul.
PHILIPSON, J., ba.nkdirektör.
PIPER, C. G. F., grefve, hofstallmästare.
POSSE, A. R. F:sox, grefve, president. .
PRINTZSKÖLD, O., kammarherre.

RAHM, G., fabrikör.
RAPHAEL, A., fil. doktor.
REDLICH, W. VON, generalkonsul.
REHN, A. G., kamrerare.
RESTADIUS, D. G., sekreterare.
RETTIG, R., grosshandlare.
RETZIUS, G., e. o. professor.
REUTERSVÄRD, P., hofmarskalk.
RIBBING, E., öfverstelöjtnant.
RIBBING, G., v. häradshöfding.
RIB (j; N, L. W., statskomnlissarie.
RICHERT, J. C., statsråd.
RICHTER, F., sekreterare.
ROBSON, C. A., v. häradshöfding.

. Roos, A. W., generatpostdirektör.
ROSEN, K. A., bruksegare.
ROSEN, A. A. G. Vo.s, grefve, öfverste.
ROSEN, C. G. VON, grefve, kabinettskammar-

herre *.

* St.ändig ledamot.

ROSEN, G. VON, grefve, v. häradshöfding.
RUBENSON, L., grosshandlare..
RUBENSON, M., sekreterare.
RYDBERG, O. S., arkivarie.
RYDIN, H. L., professor.
RÖDBOM, G., direktör.

SAMSON, E., direktör.
SAMBON, O., direktör.
SAMZELIUS, P., sekreterare.
SANDBERG, G., t. f. byråchef.
SCHLYTERN, F. H., byråchef.
SCHULZENHEIM,. C. VO~, v. häradshöfding.
SCHULZENHEIM, D. VON, v. häradshöfding.
SCHWEIGAARD, C. H., norskt statsråd.
SJDENBLADH, E., öfverdirektör.
SJÖBERG, G., arkitekt.
SJÖB~RG, J., komlnerseråd.
SKOGMAN, C. J. A., friherre, f. d. kapten.
SKÖ LDBERG, O., bokhållare.
SMERLING, C. F., kansliråd.
.SMITH, L. O., grosshancliare *.
SPARRE, C. R., grefve, andre sekreterare.
SPARRE, E., grefve, landshöfding.
SPARRE, N. G. A., grefve, kamlnarherre.
SPILHAMMAR, J. R.~ redaktör.
STAEL VON HOLST.lUN, O. W., friherre, pre-

sident.
STEINMETZ, H., statsagronom.
STENBERG, S. J., kommerseråd.
STENMARK, F., sekreterare.
STJERNBLAD, J., baron, godsegare.
S fJERNSPETZ, P. A. H., Inaj or.
STOCKENSTRÖM, C. VON, bruksegare.
STOLPE, C. M. G., sekreterare.
STORCKENFELT, C. J., goclsegare.
STRÖM, C. F. AF, f. d. kommerseråd.
STUART, J., v. häradshöfding.
STUART, L., auditör. .
STYFIl'E, K., öfverdirektör.
STÅLHAMMAR, A., öfverstelöjtnant.
SUNDSTRÖM, H., grosshandlare.
SYBERG, F., grosshandlare.
SYDOW, F. VON, hamnkapten.
SÖDEHBKRG, J. E., aktuarie.
SÖDERSTRÖM, C., grosshandlare.
SÖRENSEN, N. -G., grosshandlare.

TEGNER, J., v. häradshöfding.
THEMPTANDER, O. R., statsråd.
THYSELIUS, P., v. häradshöfding.
TITZ, C. A., konsul.



TORNERHJELM, R., öfverhofstallmästare.
TOTTIE, H., grosshandlare.
TROiLIUS, C. O., generaldirektör.
TRYBOM, A. P., borgmästare.
TÖRNEBLADH, L, landskamrerare.
TÖRNQVIST, A., kamrerare.

UPDENBBRG, E., generalkonsul.
UDDENBERG, H., byråchef.

. UGGLA, E. J. E., friherre, öfverinspektor.
UGGLAS, C. G. AF, friherre, öfverståthållare.
ULRICH, A., borgmi'-stare.

.UNANDEH, F., sekreterare.

WACHTMEISTER, - H.. H:SON, grefve, kansli-
sekreterare.. .

vV..tERN, C. F., t. f. president, ledanlot aj' r'e-
claktionskolniti!n *.

WlERN, M. E., grosshandlare *.
WAHLENIUS, W., bokhållare.
WAHLIN, C. A., grosshandlare.
vVARREN, G., fabrikör.
WARREN, H., fabrikör.
vVALLDEN, W., redaktör.
WALLENJ.3ERG, A. O., bankdirektör *.
WALLENBERG, K., bankdirektör.
\VALLGREN, C. O., öfverinspektor.
\VANCKE, F., bankkassör.
WARBURG, S., agent.

* Ständig ledamot.
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WAVRINSKY, A. E.. , grossh~ndlare.

VVEDBERG, J., grosshandlare.
VVEIDENHIELM, O., generallöjtnant.
WESTMAN, C., v. häradshöfding, föreningens

sekreterare.
~. VVIESELGREN, S., sekreterare.

VVIJK, O., grosshandlare *.
WIKBLAD: S. H., sekreterare.
\VIKSTRÖM, C., grosshandlare.
WIKSTRÖM, P., grosshandlare.
WILLERDING, T., f. d. generalkonsul.'
WINBORG, T., fabrikör.
WIRG1N, O., löjtnant.
WRETMAN, F., fil. doktor.

ZETHELIU8, F., amanuens finansdeparte
mentet.

ÅBERGSSON, A. V., expeditionschef.
ÅKERHIELM, G., friherre, öfverstekammar-

junkare.
ÅKERHIELM, L., friherre, kansliråd.
.ÅKERMAN, H., envoye.
ÅKERMAN, R, professor.
ÅNGSTRÖM, C. A., professor.

ÖBERG, J. E., bokhållare.
ÖHMA.N, E., grosshandlare.
ÖSTERLIND, A., grqsshandlare.

Korresponderande ledamot:

MALARCE, A. E. DE, Secretaire perpetuel de la Societe des institutions de prevoyance de
France.




