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, N ATIONALEKONOl\fISKA FÖRENINGENS
, .

samnlanträde den 26 januari 1893.

Otdförande: .. Bankdirelctören J. H. PALME..

Till ledan1öter af föreningen invaldes:

Herr Justitierådet E. J. A. HeTslo~o,

» Revisionssekr~teraren H. G. fVesfring,

Ryttmästaren C. A. Sledf,

Förste Aktuarien H. Gullberg och

Grosshandlaren C. Settervall. .

Till . revisorer för granskning af nästlidet års räkenskaper utsågos

Herr Kommerserådet T. NordströJn och Herr Bankdirektören J. .lv/oll.

Herr KOlnlnerserådet T. N.ordström h611 härefter ~tt föredrag:

Om den svenska yrkesinspektionen.

Mina herrar! Då några 111eddelanden angående den svenska yrkes

inspektionen och dess utveckling. under den korta tid den funger,at luå

hända torde kunna vara af intresse' för denna förenings ledamöter, skall

jag söka att lelnna en kortfattad inblick i inspektionens sätt att, arbeta

och tillika, så vidt möjligt, redogöra för hvad del1 uträttat; kOilllnande

jag dock icke alls att de~~vid betrakta frågan om yrkesinspektionen ur all

lnän social synpunkt.
1
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SåSOlIl hvar och en af eder, ll1ina herrar, torde hafva. sig bekant, har

under. senare tid genonl nästan alla stater gått en strön111ing att på lag

stiftningens väg söka i alltnänbet förbättra kroppsar~etal'nes ställning,

särskildt i fråga Oln skydd l1l0t yrkesfara, 0111 olycksfalls- och ålderdo111s

försäkring ln. 111.

Vid 1884 års riksdag väckte herr S. A. Hedin 11lotion deronl, att

riksdagen lnåtte hos I{ong1. Maj:t an.hålla, det Kongl. J\iaj:t täcktes, bland

annat, låta utarbeta OCll i' de delar, der sådant funnes nö~igt,eller lämp~

ligt, underställa riksdagen .lagförslag angående säkerhetsåtgärde~~Ul0t olycks-

..fall .i yrkesarbete, angå~nde arbetsgifvar'es ansvar för sådana olycksfall,

angående arbetares olycksfallsförsäkring och ålderdonlsförsäkring ill. lIl.

Riksdagen anhöll i anledning häraf i skrifvelse den 11 111aj samma

år, att I{ongl. Maj:t lnåtte låta utreda, OIn ocli i hvad mån åtgärder

kunde finnas lälTIpliga för ordnandet af' förhållandet lIlellan arbetsgifvare

och arbetare beträffande nlöjliga olycksfall i arbetet,. äfvp-nsom f~r bere~

dande af ålderdo111sförsäkring åt arbetare ~ch med deln. j~mförJjga perso

ner, san1t derefter göra de ·framställningar till riksdagel1 eller vi~taga de

allordningar i öfrigt, till hvilka förhållandena kunde föranleda.

I{ong1. Maj:t tillsatte salnn1a år en k0l1.1ite med uppdrag att verk

ställa den af' riksda.gen begärda utredningen och derefter afgifva de för-:

slag, hvartill densalnma gåfve' anledning.

Efter olnfattande statistiska OCll andra arbeten afgaf k01l1iten den 28

juli 1888 underdånigt betänkande med förslag till, bland annat, lag on1

åtgä~~der för' sky<;ldande' af arbetares Iif och helsa i arbetet jä111te förslag

till ändringar i byggnadsstadg~n ~ör rikets städer den 8 l1laj 1874.

Sedan derefter 111yndigheter, fabriksidkare och andra, S0111 kunde

vara af frågan intresse,rade, blifvit öfver nälnnda försla.g hörda, saInt efter

det detsal11ma blifvit inom civildepartelnentet och slutligen af ]agut~kottet

vid 1889 års riksdag i flera punkter onlarbetadt, antogs förslaget af riks·

dagen och blef under narnn af .»lag angående skydd Ulot yrkesfara» den

1O n1aj 1889 af I{ongl. l\Jlaj:t faststäld t.

1 5 § af den nya lagen, -SOlll skulle träda i kraft den 1 juli 1890,

läses, bland annat: »sakkunlliga lnän till det antal, sonl kan finnas ~ämp

ligt, skola särskildt förordna:s att gå vederbörande yrkesidkare tillhanda

lned upplysningar OCll råd i fråga om arbetarlfes skyddande 111'Ot yrkes

fara. Den1. åligger jänlväl att vaka öfver denna lags efterlefnau sault att
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pröfva de föreskrifter; hvarom .i 2 § 4 IDonl. sägs. De 11läli kallas yrkes

inspektörer och förordnas af konungen'». '

Riksdagen hade bestälnt dessa yrkesinspektörers antal till 3. Frågall

blef alltså nu att för deRsa lnaktpåliggande befattningar finna kunniga och

eljäst iämpliga personer.

Statsrådet oell chefen för civildepartenlentet, som. sjelf utsett en

yrkesinspektör, uppdrog då åt tre personer at,t inkollllna filed förslag

till tillsätt~nde af de båda alldra yrkesinspektörsbefattningarna. Efter

det dylikt förslag afgifvits, blefvo tre yrkesinspektörer dell 12 oktober 1889

tillsatta. En af denl afgick dock redall i januari 1890, hvarefter den 16

maj Sainll1a år en ny innebafv~re,af, tjensten utsågs.

Under den tid, sonl förflöt från inspektörerllas tillsättande och till

dess lagens tillämpning skulle börja,' sysselsatte sig inspektörerna med stu

dier rörande sin blifvandeverksamhet och med att söka utröna antalet

'och belägenheten af de industriella anläggningar, som skulle falla inom

området för denna vei"ksamhet.

Jag vill i«ke upptaga .tiden llled att söka upptäkna alla de olika slag

af arbetsställen, som skulle utgöra föremål för yrkesi~lspektionen; de äro

rnållga, till sin natur olikartade saInt utgöras ej allenast af till den egent

liga fabriksrörelsen hänförliga anläggningar, utan äfven af hvarje »med

fabriksdrift jälnförlig han~tering». Från skyddslagens tillämpningssfär äro

dock u'ndantagna de grufvor, som äro »att hänföra till bergsbruk», äfven

SOln »yrkesrnessigt uppförande och bättrande af hus och byggnader».

EIneilertid 111edför det sätt, hvarpå de anläggningar, som hänfalla

under yrkesinspektionen, äro i lagen definierade, stora svårigpet.er att kunna

beräkna dessa anläggningars och arbetsplatsers Hntal~ Försök till sådan

beräknIng gjordes dock, SåSOlll nämnd~" genast; och. med tillhjälp af de

fråll öfverståthållareernbetet och länsstyrelserna till komnlerskollegium år

ligen insända uppgifter rörande fabriker ocll manufakturer samt lTIed led

nIng af handels- och lällskalendrar äfvenSOlTI af de handelsregister, som

på grund af lagen angående handelsregister,' firma oell' prokura utgifvas,

lyckades man åtminstone tillnärmelsevis. Resultatet blef, att antalet arbets

platser, hänförliga till yrkesinspektionens verksamhetsolnråde, kUl~de tills

vidare antagas vara 8,961 eller i rundt tal 9,000. .
Den 20 juni 1890 nleddelad~s nådig instruktion för yrkesinspektö-

rerna, och blef riket i fråga onl yrkesinspektionen indeladt i tre distrikt,
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närniigen det norra, olnfattande StockhollTIS stad saInt StockhollTIS, Upsala,

Södermanlands, Gefieborgs, 'Vesternorr]ands, Jälntlands, Vesterbottens OCll

Norrbottens län; det ~'estra, omfattande Göteborgs och Bohus, Elfsborgs,

Skaraborgs, VerlTI]ands, Örebro, ,Vestmanlands och Kopparbergs län, samt

det södra, o111fattande Östergötlands, Jönköpillgs, I{ronobergs, Kalm'ar, Got

lands; Blekinge, I{ristianstads, ~falmöhus och Hallands lärl.

Genom berörda instruktion, hvari än vidare' framhålles inspektörer

nas egenskap af rådgifvare i skyddsfrågor, stäldes yrkesinspektörerna under

inseende af kommerskollegium, SOln har att söka leda deras verksaluhet,

'så att likformighet i tillälnpningell af skyddslagen vinnes.

~. Den 1 juli 18~O trädde lagen i kraft, och arbetet ITIed inspektionerna

började näshtl1 ge11ast.

I det 'föregående 'har j.ag antydt, att· på grund af det sätt, hvarpå

de industriellå allläg~ningar, SOln i lagen afses, ~ro i den saI?ma definie

rade, svårigheter mött att fullständigt utröna, hvilka dessa anläggningar

äro. Härmed har jag. dock ej velat uttala klander mot sättet för lagens

affattande;' att kortfättadt'definiera ifrågavårånde begrepp är nästan omöj

ligt, och i all synnerhet är det ornöjligt att bestä111rna hvad som bör anses

såsorn fabriksindustri och hvad såS0111 handtverk. Talrika försök hafva i

sådant afseende gjorts här och i utlandet~ alla hafva misslyckats. 'Tid

d,en internationella kongress _i arbetarefrågail, son1 på tyske kejsarens -in

bjudan år 1890 sammanträdde i Berlin, upprepades d'essa försök, lnen

resultatet .blef intet. Ej underligt är det alltså, att antalet arbetsplatser,

SOlU här i landet skola anses hänfalla under yrkesillsp~ktionells verksan1

betsområde, ej kan exakt ,uppgifvas. SåSOlll nämndt borde dock detta

antal .kunna till~vidare antagas vara i rundt tal 9,000. Af dessa arbets

platser. tillhöra':

norra distriktet

vestra »

östra »

olTIkring 3)B~0

2~~50

2,700

Tillsamll1ans omkring 9,000

Måhända torde doek af detta antal en del mindre anläggningar, så

som Inera hänförliga till husbehofsrörelse och mindre handtverk än till
•

den egentljga industrien, kon11na att, sedan närlna're kännedon10m dem

vunnits, .bortfalla från yrkesinspektörernas verksamhetsfält, lnel1 å andra
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sidan lärer möjligen en del qvarnar, lnejerier och andra anläggningar,

hvaron1 ännu ej kunskap erhållits, tiH.konlma. Någon synnerlig reduktion

af det nu beräknade antalet arbetsställel1 torde dock icke kunna förutsättas.

Redan vid yrkesinspektionens början var det såled.es icke svårt att

inse, att antalet af de anläggningar, SOln skulleillspekteras, icke stode i

något rinlligt förhållande till yrkesinspektörernas antal. Erfarenheten har

äfven gifyit vid handen att så är fallet. Jag återkomn1er erp.ellertid härtill

längre fram. LåtOlll oss nu se, huru inspektionen hittills arbetat..

Af förenänll~aa antalet arbetsställen hafva inspekterats:

1890 1891 1892 SUll11l1a

.AJ inspektören norra distriktet 65 '103 . 140 308

» vestra 109 287' 347 743

» ») 'södra 102 113 127 34~

eller tillsatnmans 276 503 614 . 1,393

Iakttages att inspektionen 'under år i 890 fortgick endast etthalft år,

blir medeltalet årligen inspekterade arbetsställen 557.

Angående antalet vid dessa arbetsställen sysselsatta arbetare förelig

ger för år 1890 ingen uppgift, 111en var det:

År 1891 .A.r 1892

män IqVinnorl summ~ II män -I qvinnorl summa

Vid de af insp. i norra distr. inspekterade' 6,986\ 1,971 I 8,95711 5,584 8621 6,446

» :l) » vestI'a » 9,1051 ~,34~ 13,4~5 17,628 ~,455 I21,083
» ) »södra» .» 6,119 0,16, I 9,2~611 7,392 0,154 10,546

- '22,210 I 9,4781 31,68811 30,6041, 7,4711 38,075,[

Flera af de inspekterade arbetsplatserna hafva af yrkesinspektör be..

sökts Iller än en gång, dels för att" tillse att skyddsanordningar verkligen

- blifvit· vidta.gna, dels ock af annan orsak. 'lid berörda inspektioner' le111

nades af vederbörande yrkesinspektörel~ s. ~. »meddelunden», innehållande

anvisningar till vidtagande af följande antal olika skyddsanvIsllingar,

nälnligen:

1890 18H1 1892 SU1l11na

Af inspektören ,i norra \1 istriktet 323 ·728 907 1,958
». » vestra 351 726 " 939 ,2,016 .

».. södra 566 503 713 -.1,782

1,240 1,957 2,559 -5,756.-
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, Härvid bör enlellertid beaktas, att, när beträffande flera Illaskiner eller

inrättningar af samlna 'slag vid ett ·ocl1 saluma arbetsställe enahanda åt
gärder bort vid dem sanltliga \Tidtagas, meddelandet deroln i allmänhet

räknats såsom e~ anvisning.

• Efter denna kortfattade, om jag så' .vågar säga, historiskt-statistiska

öfversigt af inspektionens verksamhet, torde böra något be:l:'öras, huru vid

denna tillvägagåtts, äfvensom redogöras för den erfarenhet O~ll ett och

ann,åt förhållande, som under tiden vunnits.

Jälnlikt den för inspektörerna gällande instruktiolien af 20 juni 1890

skol~ inspektörerna, när så af kOlll1nerskollegiulll finnes lämpligt, på kal

lelse-af kollegiunl samlnanträda till 'gemensamma öfverläggningar. Dylika

sammanträden hafva årligen förekonl111it; och har vid delll öfverenskonl111its .

om i alll11änhet likartadt tillvägagående vid inspektionerna, om sättet för

lälnpliga skyddsanordningars inrättande Dl. 111,; och har på grund af ej

lnindre lagens än äfven instruktionens tydliga nlening dervid alltid fast

hållits, att yrkesillspektörerna skola genoln råd och upplysningar söka att

företrädesvis på öfvertygelsens väg bibringa såväl arbetsgifvare sonl ar

betare insigt om· nyttan af skyddsåtgärders vidtagande. I enlighet med

denna grundsats llafva äfven san1tliga yrkesinspektörerna sökt att utföra

sitt maktpåliggande, grannlaga och ingalunda lättskötta; värf. Följden häraf

har ock. blifvit den, att inspektörernas benlödanden ytterst sällan mött

egentligt motstånd; tvärtom hafva arbetsgifvarne i allmänhet med tillmötes

gående OCll beredvillighet stält sig till efterrättelse, hvad ii1spektörerna

ansett sig ,böra. föreslå. Der till en börj'all motstånd Inött, har det oftast

uppllört, så snart lllan funnit, att inspektören, varit en rådgifvande vän,

som icke fordrat orin1ligheter och icke' uppträdt med teol'etiska fantasier.

Der, en eller anna.!} gång. motståndet fortsatts eller. rnan sökt vilseleda in

spektören eller undandraga sig att rätta uppenbara oriktigheter och' före

bygga anledningar till fara, har med stöd af skyddslagens 8 § förhållan

det anmäl~s hos vederbörande InYllclighet och den tredskande ålagts att

verkställa, hvad inspektören ansett vara för yrkesfarans undvikande erfor

derligt.

Då yrkesinspektörerna på grund af sin nämnda egenskap af rådgif

vare skola icke allenast fästa arbetsgifvarnes upplllärksamhet derpå, att

något bör till skydd Inot yrkesfara i visst fall åtgöras, utan äfven med

dela, hur~t detta bör utföras, 11afva äfven saintliga inspektörerna utar~etat
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-ritningar öfver inrättningar till förekollllllande af fara vid användandet af

olika, slags llH;iskiner, till förbättring af ventilation o. s. v. Dessa ritnin

'gal', hvilka mångfaldigats och tillhandaIlålIas .vederbörande arbetsgifvare,

hafva utarbetats dels,' nled ledning af i utlandet för salnn1a 'ändamål ut

kOITlna skrifter och planchverk, dels ock, på grun'd af egen erfarel')het eller

111ed användning af egna l{ol1struktioner.'

Såson1 nämndt hafva yrkesinspektörerna i alllllänhet blifvit;af arbets

,gifvarne med tillmötesgående, 'och välvilja mottagna. Flera bland de le

,dande 'fabrikerna inolu olika yrkesgrupper lära redan från början vara,

anlagda n1ed hällsyn till förekolnll1ande af yrkesfara, OCll vid andra bland

dem hafva ,fabriksegarne, efter det skyddslagen utkommit, i flera fall skyn

dat att af egen d1~ift vidtaga deri ot;nförmälda skyddsanordningar, Ille1l i

än flera fall hafva industrii~karne afvaktat inspektörens ankon1st. I ganska

många fall hafva de äfven. sjelfva påkallat inspektörens besök för erllål

lande af råd rörande tilläfventyrs behöfiiga skyddsanordningar. I ej få

fall hafva en1ellertid ej mindre lagens innehåll än äfven såväl densalnn1as

S0111 inspektionens tillvaro, varit för industriidkarne fullkolnligt ob~kanta.

Å arbetarnes sida lärer, för så vidt yrkesinspektiolie11 häroln kunnat

erfara något, skyddsallordningarnas anbringande icke olufattas med något.

lifligare intresse. I många fall anses de hinderliga för arbetet eller inne

bära, en n1isstro till arbetarens skicklig11et eller till hans förmåga att kunna

taga vara på sig sjelf. Att anbringade skyddsinrättningar aflägsnas eller

icke användas läl~er ej höra till sällsyntheterna; IDen der arbetsgifvare, in

geniörer och verkmästare äro för dem intresserade oell öfve1~vaka deras

allvändande eller straffa de arbetare, SOln derelllot fela, lära skyddsinrätt-

.ningarna slutligen blifva respekterade.

Från 11vad sålunda sagts on1 arbetarnes ställning till, yrkesinspektio

nen gifvas en1ellertid undantag. Arbetarne il10m 1uaskinfacket och finare

rnekanisk industri lära vara för skyddsanordningarna 111era verkligt intres

serade, och då fråga är Oln vissa alln1ällna, synnerligen i ögonen fallande

eller förnilnbara olägenheter, SåSOtll uppellbart farliga kraftledningar, dålig

ventilation och bristfällig uppvärmnil1g~ se äfve11 arbetarne i alltnänhet

dessa olägenlleters aflljälpande Ined nöje.

När yrkesinspektör under utöfningell af· sin 'verksanlhet kominer till

e11 arbetsplats, SOln skall inspekteras, aninäler han sig å kontoret) 110S

arbetsgifvaren eller ,verkstadsföreståndaren. I sällskap ll1ed någon af dell1
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besökes derefter fabriken. Dervarande förhållanden diskuteras ur skydds-'

synpl1nkt:--Oeli--öfverenskonl111else ti"äffas Oln ~e åtgärder, sonl böra ur denna

synpunkt vidtagas. IniSpektören nedskrifver derefter i korta satser an·vis

lling om åtgärdernas vidtagande, lDed utsättande dervid af den tid, hvar~

inoln han anser, att de böra .GCll kunna vara åvägabragta. Inspektörerna.

medföra l1ä111ligeil för sådant ändåulål en bok, i hvilken hvartannat blad

är utlned ryggen perforeradt. När anvisningarna skola l1edskrifvas, lägges

ett 'blåpapper under ett dylikt perforeradt- blad, på hvilket anvisningarna

skrifva~, då en blå kopia erhålles å underliggande blad. Såväl inspektören

SOIU arbetsgifvaren l111derskrifva meddelandet. Det perforerade bladet ut

rifves och lenlnas till den' senare, och inspektören har kopian qvar i sin

bok. Då sålunda båda papperen äro fullkomligt .lika, kunna tvister ej

gerna uppstå om hvad inspekt.ören sagt, och dessutom tjenar kopian in

spektören SåSOll1 verifikation å besöket å platsen, ·derest af en eller annan

anledning dylik verifikation skulle er~ordras.

Svårighet föreligger eluellertid alltid för inspektörep att kunna 'veta,

htlru~ida öfverenskomnlen eller af honon1 påfordrad skyddsanordning verk~

ligell utförts. l\1ed någon -vana märker en1ellertid inspektören genast vid

besöket å en plats, lluruvida industriidkaren är intresserad för åtgärdernas

vidtagande eller icke. Han anmodar i de fall, då haJl finner det lämpligt,

arbetsgifvaren att efter den i lIleddelandet utsatta tiden skriftligen under

rätta, att den påfordrade anordningen är utförd, eller ock söker han -att

så snart sig göra låter aflägga ytterligare besök på platsen för att· öfver

tyga sjg 0111 att hvad han ansett rinl1ig'en böra göras till förekolDmande

af yrkesfaror verkligen äfven blifvit gjordt.

En eller annan torde rnå~ända, då han· erfår, att antalet' årligen af

de tre inspektörei"na tillsa111mans inspekterade arbetsplatserna, såSOln nyss

. angifvits; icke ar- större än i medeltal 557, tycka, att detta antal är. väl

litet. Att det är i och för sig för litet i förhållande till hela antalet arbets

ställen , kan ej förnekas. rrvärtOJl1 bör det fasthellre så skarpt SOlll möj.·

ligt frainbålIas, att så är händelsen. Men dererllot torde det icke -med

fog kunna sägas vara för litet i förhållande till yrkesinspektioilens.'l1u

varande arbetskrafter, särdeles -då luan besinnar, h vilk~t betydligt arbete

ligger i läl11pliga ritningars utförande, i den ganska betydliga' korrespon

dens, S0111 af inspektione~"lla blifver en gifven följd, i efterbesigtningar Dl. lll.

Härtill k0111111er, att inspektörerna ej sällan af lnyndigheter rådfrågats Oln
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ordnii1gsföreskrifter beträffande arbetareskydd eller alhnän säkerl1et äfven

_i andra afseenden ,än sådana, SOlU direkt, på grund af skyddslagen, falla

inOll1 on1rådet för deras verksan1het. Detta har i synnerhet varit händel

sen inon1 110rra distriktet, och torde ej kunna nekas, att yrkesinspektören

der genoll1 sitt illgripande åstadkollln1it verkningar, SOln lnåste 111" alln1än

humanitär synpunkt anses goda, SåSOlll då han haft en väsentlig del i de

skärpta 'säkerhetsföreskrifterna. i Stockholm i fråga 0111. snöskottning från

tak, sotning In. 111. I fråga 0111 yrkesinspektörens i särskildt norra distrik

tet verksaluhet bör 'kanske olnnälllnas, att han på grund af annat offent

ligt uppdrag varit ej oväsentligt hindrad i utöfningen af sitt kall SOl11

yrkesinspektör. Han har nän1ljgen deltagit i utredningen af frågal1 0111

användning af kronan tillhörig vattenkraft vid rrrollhättall.

Bland inrättningar, SOln kunna medföra anledningar till olyckshän

delser hafva egentligen ångpannor och andra slutna kärl, der ångor af

högre tryck än atlllosferens utvecklats, särs~ildt varit fören1ål för yrkes

inspektörernas uppn1ärksambet. Derest nälnlige.n dessa inrättningar icke

vederbörligen skötas OCll underhållas, kunn~ de lätt förorsaka olycksfall

af oberäknelig on1fattning. De måste således anses SåS0111 bland de allra

farligaste. Lagen angående skydd lnot yrkesfara innehåller i sin 2 § 1.

lllOlll. åliggande för yrkesidkare, sorn i lagen afses, att vidtaga alla de

anordningar, son1 i afseende å arbetslokaler, lnaskiner och redskap eller

eljäst lll?d 11änsyn -,till arbetets beskaffenhet äro nödiga för att skydda hos

honoln anstälda arbetares lifoch helsa. I 2 1110n1. af samlna § angifves

c1erefter i korthet, hvad i sådant afseende skall särskildt iakttagas. Rörande

ångpannor föi'ekon1111er elllellertid der intet. Yrkesinspektörerna hafva

ernellertid 111ed stöd af 2 § 1. Inom. ansett sig böra tillsvidare och intill

cless särskild lagstif~ning rÖl:'ande ångpannor, hvartill förslag redan för ett

par år tillbaka 1non1 civildeparten1entet utarbetats, hunnit blifva anta.gen

och faststäid, arbetat på att förekon1ma ångpanneexplosioner. On1 ock

"dylika ~xplosion~r icke i llly,cket stort antal här i landet hittills föreko111

111it ,och om äfve11 icke alltid följderna af de explosioner, SOlTI inträffat"

varit särdeles uppseendeväckande, hafva dock sådana, explosioner flera

gånger egt rU111. Verkningarna -af dern hafva flera gånger medfört död

eller långvariga skadorA Farorna för ångpanneexplosioner tillväxa för

hvarje dag S01l1 går och allt efter son1 bruket af ångpa.nnor .tilltager och

de begagnade blifva äldre.
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y rkesil1spektöre~~nas erfarenhet gifver i fråga om ångpannorna vi

dare vid handen, att insigten oonl deras farlighet och nödvändigheten af

ntt de skötas af kunniga personer och hållas i ful~godt skick ingalunda

är bland industriidkarne allnläi1. "id större industriella etabli'ssenlent är

det nog oftast ° fallet, att ångpannorna väl skötas och underhållas, 1nen

dock ej alltid. \Tid lnindre a11läggnil1gar är det derenlot särdelesovanligt,

att ångpannornas skötsel OCll underhåll lemna lnycket ärrigt att önska.

Öfvel~belastning af säkerhetsventilen lärer ej sällan förekolllina och äfven

stundon1 fullständig fastlåsning af densulnma, Arlnaturen är ofta ytterst
i

bristfällig, manOll1etrar sakllas~ vattenståndsglas saknas, illl'ättningarna för

vattens inmatande i pannorna äro bi~istfälligå. 11ycket vanligt är, att en

dast en Inatareinrättning finnes, hvadan, Oln denona kOJlllner i olag, stor

fara kan uppstå. En yrkesinspektör anför, att vid de af hOnOD} inspek-

.oterade ångpannor 12 ,% haft öfverbelastade säkerhetsventiler. I Stock

holn1 har anträffats en ångpanona, i hvilken trycket brqkade uppdrifvas

till 4 'atlnosferer, lnen son1 ej okunde lnatas lned vatten, då trycket öfver

steg 3 atmosferer. Skötseln af ångpa~lnorna anförtros ofta åt personer,

son1 icke hafva insigt Oln pannornas beskaffenhet och faran af deras an

vändning. Särdeles är detta fallet vid mejerier, der ångpannorna ofta

skötas af qvinnor. En af inspektörerna anför såsom exempel på otillräck

liga lnatareinrättningar oell bristande kunskap i. ångpannornas skötsel, att,

då han vid ett 111ejeri, der pannan omhänderhades af qvinnor, fr~gat dern, o

huru de buro sig åt, när den eOnda på pannan befintliga nlatareventilen

komme i olag, så att vattenhöjden i °panna]} ej kunde uOnderhållas, det

svar bekomnlits, att ode vid sådana tillfällen, hvilka ej sälla]} inträffade,

11älde ett par skopor vatten i elden under pannan och· sprungo sin väg

sal11t ej återkomn1o, förr än de trodde elde11 vara släckt.

Behofvet af en författning rörande ångpannors beskaffenhet, profning
. ,

och skötsel, torde vid sådana förhålla.nden varda allt mer och mer träll-

ga11de~ Såsonl nämndt hafva emellertid yrkesinspektörerna sökt att i hvad

på deln ankolnmer förebygga vådorna af ångpanlior. För sådant ändaln~l

bafva cirkulär, rörande hvad son1 bör iakttagas i fråga onl ångpannors °

beskaffenhet OCll armatur san1t beträffande de'ras skötsel, utarbetats och

utdelats blarid ångpanneegare.. Likaså hafva formulär °till protokoll vid

be'sigtlling och profning af ångpallnor upprättats och på försök utdel~ts

inom 110rra yrkesinspektörsdistriktet, ll1ed anhållan att, der profnin~ och
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- besigtning egt rU111 , ett exell1plar af· protokollet måtte till inspektören 1n

sälldas. Till följd häraf har inspektören fått 'under 1892 mottaga ej ll1in

dre än 593 dylika protokoll. Ångpanneegarne synas således hafva insett

det riktiga i inspektionens åtgärd och villigt rättat sig efter inspektörens

förslag. I flera fall hafva omfattande reparationer af ångpanneanläggnin

gal" på grund af inspektörs ann1aning egt rUlTI, och äfven i några harva

nya pannor insattA i stället för gamla af 111indre tillförlitlig beskaffenhet.

Tillsarnn1ans hafva inspektörerna· lemnat, förutoln berörda' cirkulär och

protokollsforn1ulä'r, ll1ellan 700 och 800 ,anvisningar till olika industri

idkare i fråga Oln ångpannors vård och skötsel.

Sågverksrörelsen, S0111 af lnången anses medföra särskilda· anlednin

gar till yrkesfara, har åfven utgjort förelnål för yrkesinspektörernas upp

111ärksalnhet. Vid de större, lnodernt inrättade sågverken lära enlellertid

de arbetare, S0111 sysselsätta sig lned sjelfva försågningen af virket, vara

ll1indre utsatta för faror än· de, som hafva.sig skötseln och slnörjningell

af transll1issionerna anförtrodd. Detta lärer bero derpå, att tranSll1issio

nerna vallligen äro helt och hållet förlagda till en undre våning, hvarest,

på många ställen, såväl utrymrnet mellan de löpande remnlal~na, axlarna

OCll skifvorna är knappt, SOlTI äfven belysningen otillräcklig. Farorna

häraf skulle visserligell kunna minskas genoln anbringande af stängsel

'kring de rörliga' ma~kind.elarl1a och införande af elektriskt ljus, men det

f.örra lärer ofta 111öta svårigheter OCll vara till olägenhet vid hastigt på

komnlande reparationer salut till och nled kunna Yid relnpåläggningen

franlkalla olyckstillbud. På grund af erfarenhet från ett större sågverk:

I1ar emellertid en bland inspektörerna konstruerat vissa jälllförelsevis lätt

flyttbara stängsel för translnissioner vid sågverk och andra i11dllstriella eta

blisselnent.

Vid de 11lindre sågarna, särskildt de s. k. he.lnsågarna, der sågillrätt

ningarna vanligen utgöras af en cirkelsåg för blockskärning och en annall

för kantning, lära ·arbetarne vida mer utsättas för yrkesfaror än vid de

större sågverken. Yrkesinspektörerna anse cirkelsågarila i allmänhet, inin

dre dock denl Ined tryckvalsar för virkets frainmatning,. vara särdeles

farliga och förorda dessa sågars utbytande mot bandsågar.

Flera skyddsinrättningar vid cirkelsågar, till förekonnnande såväl af

arbetsstyckets slungande lnot arbetaren son1 att denne må få handell in i

sågen, hafva af inspektörerna konstruerats; och hafva de på allt sätt sökt
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få dessa skyddsinrättningar antagna., 683 anvisningar till förekommallde

af olyckor vid träbearbetningslnaskiner, lTI8st sågar, äro under årell 1890

-18~2 af inspektörerna lemnade;

·De inrättningar, som vid allehanda industriella anläggningar användas

för transport' J vertikal riktning af varor, eller lne~ ett ord s. ·k. hissar,

hafva äfvell såsonl särskildt farliga varit föreluål för inspektörernas spe-'

ciella upplllärksalnhet. Hissar äro särskildt 0111nälllnda i la.gen angående

skydd mot yrkesfara. De· öppningar igolfven, hvarigenolTI' hissaT'na skola

gå, äro ofta alldeles icke eller endast ofullständigt kringgärdade, och ofta
. ,

ödesdigra lllisstag 'on1 dörrar till hisstrulllmor och ~ridra dörrar lära ej

sällan' ega. ruin. ...~fven hisslinorna och sättet för deras fästande vid hiss

korgen lelTIna ej sällall mycket öfrigt att ön~ka. Inspektörerna, särdeles

en bland d~lTI, hafva derföre sökt att llled ledning af utländsk erfarenhet,. .

specielt hvad i såda.nt afseende förekoln .vid en kongress år 1890 i Am-

sterdam rörande industriel hygien. OCll skydd Inot yrkesfara, utarbeta rit

ningar till anordnirigar för en betryggande afstängning af lucköppningar

till hissar och för säkert fästande af hisslinan vid hisskorgen. .273 an

visningar till förekomlnande af' faror vid hissar hafva under åren 1890

1892 af inspektörerna.lemnats.

. Jag kunde visserligen i korthet redogöra äfven 'för de, andra' lneka~

Iliska inrfittnlngar, SOlll befunnits inl1,ebära speciella anledningar till· faror'

för vid' denl sysselsatta arbetare, IUel1. jag tvifiar, att detta egentligen kan

här intressera; .jag vill derföre.icke trötta dermed, lllel1 anser rnig dock

böra litet beröra inspektörernas erfarenhet angående de hygieniska för

IlåIlandena vid fabriker, förhållanden, som måhända eller rättare. ganska

säkert, der de äro dåliga eller otillfredsställande, lnedföra; 0111 än ej så i

ögonen fallande eller uppseendeväckande olyckshändelser som maskinerna

och öfriga lllekaniska inrättningar, dock .högst betänkliga följder för ar-

• betarens helsa och Inenligt inverka på hans förlnåga att försörja sig.

Den vanligaste olägenheten i hygieniskt afseende är bristande ren

lighet inom arbetslokaler. .Stora svårigheter lära mött att öfvervinna ve

derbörandes obenägenhet eller likgiltighet för lokalernas rengöring.,. Det

lärer icke -vara ovanligt, .att uti arbetslokaler golf, väggar och tak äro så

Slllutsiga, att ,det synes son1 <;)111 rengöring der ej på åratal föreko.ffilnit.

I. fråga om de större, ledande fabrikerna' är detta visserligen långt ifrån

alltid här~delsen,. lllel1 inom mindre råder nänlnda förhållande .mycket ofta
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Äfve11 i andra afseenden lelnnar renhållningen ofta lnycket öfrigt att öl~ska.

Yrkesinspektörernas franlställningar onl rengöring efterkon11uas' nog i de

flesta fall för tillfället; 111en likgiltiglleten för renlighet fortfar hos såväl

arbetsgifvare som arbetare, och är det icke ovanligt, att inolll kort arbets

lokalerna åter befinna sig i lika, bedröfligt tillstånd som förut. Yrkes

inspektörerna påyrka daglig sopning ocl1 ofta återkolTIIllande skurning' och

damning af väggar och tak sanlt att väggarna årligen hvitlilnmas, der de

ej' äro oljelnålade eller eljäst lätt renade. Naturligtvis göres härvid af·

seende på arbetslokalens ändamål och användning, oeh läinpas anvisnin

garna derefter.

Ventilationen är äfven luycket ofta bristfällig. I Stockholm och an

dra större städer användas ej sällan till arbetslokaler rum, som egentligen

varit. afsedda till bostäder ocl1 der eldstäderna utgöras af vanliga kakel

ugnar och der all annan ventilation än get10m fönster och dörrar saknas.

Under den kalla årstiden och då arbetarne äro lnånga, blir lufteil' i ·dessa

rum, mot slutet af dagen, åtlninstone för en ovan, 'nästan outhardlig, allra

helst som arbetarne' vanligen äro obenägna att öppna fönstren; deras arbete

hindras, ocl1 det blir kallt. .
\

Att föreslå uppsättande ~f ventilationskaloriferer eller anbringande af

friskluftstrumlllor medför sällan resultat; ty', arbetsgifva.ren, SOlll' vanligen

är hyresgäst, anför, att åtgärderna dels skulle möta hinder från husegarens

.sida, dels blefvo alltför dyrbara. Vissa enklare apparater till förbättrande

~f luften i dylika lokaler hafva dock inspektörerna sökt införa.

...~fven i arbetslokaler, son1 från början varit för 'sitt ändanlål afsedda,

bestå ventilationsinrättningarna rnycket 'ofta endast deruti; att ventiler eller

andra öppningar finnas anbragta, hvarigenolu .frisk luft direkt utifrån"kan

inkomina. Men då vid denna anordning den kalla luften vintertiden ver

kar obehagligt, stänger arbetaren~ SOln föredrager värlne äfven med oren

luft, de öppningar, genolll 11vilka den friska luften skulle inkomlua och

den skämda bortgå.

Att råda bot för olägenheterna oc11 farorna af osund luft hör utan

tvifvel till de svå,raste uppgifterna för ~yrkesinspektiollen. Farorna äro ju

för den' i helsovårdens fordringar oinvigde icke så uppen~bara; vanan vid

dålig luft gör, att förhållandet .ej n1ärke~ af de i fabriken sysselsatta; ren

luft, sonl tillika är kall, kännes obehaglig ocl1 förorsakar förkylning l1eter

det; att inleda ren Varll1 luft är dyrbart och svårt, der maskinkraft saknas.
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Uti sådana fabriker åter, der lnaskinkl:aft ocl~ vattenånga finnas; .är det

lättare att åstadkornn1a länlplig luftvexling, och vid sådana ställen 11afva

äfven genoln inspektionens åtgöranden fÖi'bättringar vunnits-.

Der danl OCll osunda gaser uppkoinnla: 'till följd af sjelfva arbetets

Ilatur, blir, huru ventilationel1 än fi1a ordnas, luften i arbetsrun1 alltid nler

eller nlindre oren. Vid slipverk 11led roterande stenar och slnergelskifvor,

der ett ytterst farligt danl alstra~, Ilar nlan sökt förekornnla olägenheternft. _

genom. stenarnas och skifvoi'nas förseende med 0111höljen, så att endast el1

arbetsöppning ·lemnas fri, oell anbringande af en stark sugfiäkt i förbin~

delse lTIed oluhöljet. De galnIa slipverken i Eskilstuna t. ex. voro för ett

par år sedan' ytterst farliga för arbetaren. :Fuktiga, ~l1örka OCll kalla, n1ed

smergelskifvorna OCll slipstenarna fritt stående i rUInmen, vara dessa slip- t

hllS en källa till lidande' och undergång för dem, som der sysselsattes.

Helsovårdsrnyndigbeterna Ilade sökt åstadkonlina förbättringar, l11e11 ej

lyckats. Yrkesinspektören har lyckats' bättre genoln anvisningar till in

byggande af stenarna .och skifvorna; och' då för ett par år sedan Kongl.

Maj:ts tillstånd att nedrifva och onlbygga de ganl1a, kronan tillhöriga, till

stadens disposition upplåtna sliphusen erhållits sault sedan de galTIla husen

hunnit blifva ersatta med a11dra, torde de -yäsentligaste farorna varda un

danröjda..

Yrkesinspektöreriia hafva emellertid flitigt arbetat på' att ~tfil1l1aall~

ordningar till förekoffilnanqe af danls spridande i rumnlen, ej blott vid

slipverk utan äfven vid kardn1askiner nl. 111., saInt till skydd 1110t osunda

gasers inverkan Ill. In.

En industri, som i bygieniskt afseende kan v~ra synnerligen farlig,

är fosfottändsticksindustrien, då deri -sysselsatta arbetare lätt utsättas för

den högst betänkliga yrkessjukdon1en fosfornekros. Genolll kungliga för

ordningen den 18 februari· 1870 äro visserligen särskilda föreskrifter gifna
. . I

till förekolnma~lde a~ sagda sjukdolll bland arbetarne vid fabriker för till· .

verkiling af tändstickor eller alldra tändn1edel,. för hvilkas beredning van

lig fosfor användes, 111en utgör det sätt, hvarpå des1;a föreskrifter följts, ett

talande exenlpel på huru ringa verkan åstadkonlmes genom en författning,

då de deri gifna bestän1nlelsernas efterlefnad icke särskildt öfvervakas.

I sin berättelse för 1890 anför nälIJligen yrkesinspektören i södra

distriktet, att af 10 stycken' fosfortändsticksfabriker, SOlll af, honon1 inspek

terAts, endast 2 varit så anordnade, sonl i nälllnda förordlling föreskrifves.
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De öfriga hade deren10t varit i »synnerHgei1 beklagligt tillstånd»_ Genon1 inspek

törens ingripande lärer dock lnissförhållandena hafva i väsentlig 111ån rättats.

På grund af hvad näL11nde t inspektör anfört, ansåg sig eIneIlertid

kOlllrrlerskollegiulnböra hos !{ongl. Maj:t hemställa, att förordningell

lnåtte underkastas revision, i ändarnål att åvägabringa en af fabriksegarens

eget initiativ oberoende, oftare påkornlnande sundhetsinspektion af de fa

briker, hvarå förordningen är tillämplig.

Förhållandena vid tändsticksfabrikerna hafva emellertid äfven på

andra håll ådragit sig uppn1ärksamhet, SOln funnit uttryck i, bland an~1at,

en 111otion vid 1892 års riksdag om, förhud n10t tillverkning af fosfortänd

stickor. Onl äfven andra nlotiv för den med motionen åsyftade åtgärd

funnos, utgjorde dock den omständigheten, att förenän1nda' förordning så

föga efterlefdes, en väsentligt bid,ragande orsak dertill, att 1110tionen kon1

till stånd. En betydande svensk industri hotades sålunda Ined' ett farligt

och för densalnma ödesdigert afbräck.

\Tår tändsticksindustri är såson1 bekant högst ansenlig. ,Fabl~ikerna

äro 28, tillverkningsvärdet vid dem (1891) i rundt tal 9,000,000 l\Tonor.

Vid särdeles nlånga bland fabrikerna, aln ock ej 'vid alla, tillverkas såväl

säkerhets- S0111 fosfortändstickor. Vårt' klimat är synnerligen lämpligt för

denna industri; i varn1ure länder lära fosfortändstickor icke 111ed san11na

lätthet kunna tillverkas. Säkerhetständstickor lära vidare vara:nästan oan

vändbara i varnla och tillika fuktiga kliInat, hvadan fosfortändstickor äro

en nödvändighetsvara- på 'flera 'platser af jorden. '--:\fven här i landet lära

skogs- och andra arbetare, som utan afseende å väderleken skola vistas

ute längre tider, icke lned fördel kunna använda andra än fosfortänd-

,stickor. Ensalnt i södra yrkesinSl)ektörsdistriktet finllas 10 fosfortänd

sticksfabriker ll1ed tillverkningsvärde af 1,350,000 kronor och sysselsättande

·1,1.00 arbetare. Mer än 80 % af stickorna exp~rteras.

En dylik industri bör icke tillintetgöras, .111en den bör så ordnas, att

farorna vid denSanJnlaS utöfning i i.llöjEgaste Inån förebyggas. Yrkes

inspektionen har härtill bidragit. ~~abrikerna befinna sig till följd af in

spektionens ingripande i ett väsentligt bättre skick nu än förut, onl 'Ock

vie! en' eller annan bland deln än ytterligare ändringar 0ch förbättringar

111åste vidtagas. Onlskrifves enlellertid 1870 års nän1nda förordning på

lälnpligt sätt och införes dervid obligatorisk läkareundersökning af arbe

tarne, böra o]ägenhetetna kunna nästan alldeles förekoril1l1as.
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För såväl yrkesinspektionens rätta utöfnillg SOln för utrönande af

ej· nlindre skyddslagens verkan än äfven hvaruti lagen til1äfventyrs må
i.

kunna tarfva förbättringar, _är det högst nödvändigt att ega en i ll1Öjli-

gaste nlån vidsträckt kännedolllom i arbetet inOlTI fabr'iker H). m. in

träffade olycksfall, deras verkan OC11 orsale Någon sådan kännedoll1 står

eineIlertid vår inspektion icke till buds; stora svårigheter lnöta tvärtolll

vid försöken att vinna. den. Obenägenheten att Oln olycksfallen lemna
'.. .. ~

upplysning är stor, likgiltigheteiloch glön1skan större. Detta förhållande

är .ej utlnärkande allenast för vårt land; det råder öfverallt, derOlTI vittna..

de utländska fabriksinspektionsberättelserlla.: Der olycksfallsförsäkring af

arbetarne är obligatorisk, vinner lnan b'el'örda känlledoll1, eljäst icke; till

och med der skyldighet för arbetsgifvaren att under vissa förutsättningar

lemna ersättning för i hans arbete liden kroppsskada finnes' lagstadgad,

blir ol~Tcksfallsstatist~kell'ofullständig. Så mycket mera' blir· detta händel·
•

sen, der llvarken obligatorisk olycksfallsförsäkring eller ersättningsskyldig-

het finnes, såsODi fallet är hos oss. InspektÖrerna få här sök,a att bäst

de' kunna sjelfva skaffa sig kännedoln 0111 olycksfallen. Visserligen finnes

ett kungl. cirkulär af 20 juni 1890, sorn ålägger' vederbörande polismyn

digheter att till yrkesinspektören i distriktet insända afskrifter af protokoll

vid polisförhör, som hållas 'rörande olycksfall i arbetet iDonl yrken,· på

hvilka lagen angående' skydd ll10t yrkesfara är tilläluplig; men endast

ett' relativt ringa antal olycksfall kon1ma på denna väg till inspektörernas

kännedoln. ·I{oITIlnerskollegium afgaf den 17' oktober 1890 underdånigt ut

låtande och förslag Oln åtgärder, SOlll borde vidtagas till ökande af känne·'

domen' Oln olycksfallen; 11Ien någon föreskrift rörande denna sak 'har ännu

icke afhörts. Inspektörerna få sålunda hnfvudsakligel1 på' enskild väg

skaffa sig reda på olycksfallen" såsom 'genom tidningsnotiser, genoll1 frågor

vid besök på arbetsplatsen och genom ryktet. Resultatet måste på sådant

sätt gifvetvis bli ofullständigt. År 1890 'komn10 till inspektörernas känlle

dom genOITI polislllyndigheternas försorg inalles Il' olycksfall. Af dessa

hade 9 haft dödlig utgång, men yrkesinspektören i södra 'distriktet anför

i sin berättelse,' att ban sarrlma år fått reda på sex andra olycksfall, deraf

tre med dödlig utgång, hvarolll han, ej fått rapport af polismyndigheterna.

~tr 1891 hade 80 olycksfall inorn industriella anläggningar, hvarå skydds

lagen skall tillänlpas, konl1uit till inspektörernas kännedoln, och hade deraf

vederbörande polismyndigheter ann1ält 53. År 1892 flngo inspektöi~erl1a
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'reda på 29.1 olycksfall~ deraf 33 n1ec.l dödlig utgång. Af dessa hade en1el-

lertid endast 39 anmäJts af polislnYl1digheterna~

Med ~äkerbet torde ell1ellertid' kunna antagas, att olycksfallen äro

n1ånga fler. Såsom synes bafva ,dock belTIödanpena att vinna Ökad känne

donl' onl, olycksfallen ej varit fruktlösa; att redogöra för huru härvid till

gått är dock nu ej lämpligt. Behofvet af en n1öjligast fullständig olycks

fallsstatistik är emellertid starkt fran1trädande; 11uru detta behof skall kunna

, fyllas, är svårt att säga. Enda utväg, derest obligatorisk olycksfallsför

säkring icke införes, vore ll1åhända att ålägga arbetsgifvarne att anmäla

alla olycksfall, som haft till följd de11 skadades oförn1åga att deltaga i ar

betet under någon 'viss tid, eller hans perma11enta, invaliditet eller ha11S

död. Huruvida en sådan föreskrift skulle ~eda till något praktiskt, resultat,

är dock ovisst; det är svårt att förn1å personer, sys'selsattan1ed arbete,

SOlll tager del'as 'intelligel1s och onTtanke 'i anspråk, att ihågkolTIma dylika

s~yldigheter. Obenägenheten för 'uppgifters tneddelande är dessuton1 i

allmänhet stor, _.och att stadga viten så betydande, att de lnedförde den

åsyftade verkan, skulle sannolikt skada intresset hos arbetsgifvarne för yr

kesinspektionen i allntänh~t, allrahelst, sonl de tvister och den fiskalisering,

som af dylika viten blefve en följd, :skulle kOlnn1a att för vederbörande

vå~da ytterst obehagliga. Den samverka.n och det' goda förhållande, SOlU nu

Vled säkerhet ka:~1 sägas rå~a mellan 'flertalet industl~iidkare och yrkesinspek~

tion:en, skulle derigenom rubbas~ till föga, fromrna f9r inspektionens syfte.

I 'det föregående bår jag'allfört, 'att de' fabriker och andra arbets

ställen, son'1 äro ,underkastade yrkeslagen, vore, för 'så vidt utrönas' kun

nat; till antalet ungefär 9,000 och att' medeltalet per år inspekterade dy

lika platser ,11ittills varit '557. 'En lång' tid, kOll1l11er sålunda att, derest

inspektörerna -fortfarande fötblifva endast tre; förflyta, innan alla platserna

hunnit en gång besökas, allrabelst son1 upprepade besök på åtskilliga stäl

len ätö· nödvändiga. Otil ock antalet besökta arbetsplatser kan antagas

skola något' ökas i den ,Illån inspektörernas erfarenhet vidgas, så läreT

dock' i allt fall denna ökn:ing icke 'kunna varda synnerligen stor. Utar

betandet 'i särskilda fall af anvisningar till skyddsanordningar; så utförda,

, att 'anor'dningarna kunna efter den1 anbringas, tager n1yc~el1 tid i anspråk.

Det 'kan' näluligen icke begäras, att inspektörerna skola vara så hen1Il1a

stadda inOlll hela den 111ångfald af olika, industrier, son1 är föremål för

deras' tillsyn, att de ålltid kuulla omedelbart lelllna fullständiga utrednin-
2
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gal' 0111 hvad son1 bör i ~kydashänseende, åtgöras. Inspektörerna 11låste

tv~rton1 i särdeles 111ånga fall egna ett ganska ingående studium åt de

mångskiftande förhållandena in0111 de olika industrierna för att kUl1na på

lämpligt sätt gifva upplysningar och råd. Särdeles ä~ detta händelsen be

träffande de hygieniska förhållandena och ino1l1 den kemiskt-tekniska in

dustrien. Inspektörernas skrifarbete tilltager dessutoln år från år; el1 ej

obety~lig brefvexling uppstår, utlåtanden skola afiattas, o. s. v.

Redan af det nu sagda torde kunna anses fr~mgåt att derest yrkes·

inspektionen ,skall åstadkömlna den praktiska verkan, son1 'derlned afsetts,

och ej alleifast förblifva. ett experiment eller ett sätt att synas deltaga i

den nyare tidens humanitära sträfvanden, inspektion~ns arbetskrafter n1å

ste ökas. I{ommerskollegium har redan i underdånigt utlåtande den 17

oktober 1890 f~am.hållit detta, och 'i sina berättelser öfver inspektionerna

har SaJn111a kollegiulTI förklarat sig. anse, att, med hänsyll till möjligIleten

af ett hastigare ernående af det lned lagen angående skydd lnot yrkesfara

afsedda syfte, yrkesinspektionen borde beredas större tillgång på arbetskrafter.

Den komite, som haft att verkställa revision af förordningen del1 18

noveluber . 1881 .angående minderårigas anväl1dande i arbete vid fabrik,

11andtverk eller annall handtering, har emellertid äfven haft i uppdrag att

inkoluma med förslag till den 'nya eller förändrade lagstiftning, som kunde

finnas, ja~väl lned hänsyn till den här i- riket införda yrkesinspektionen,

vara af förllållandena påkallad. I sitt den 11 mars 1892 afgifna betän

kande har denna komite föreslagit· -yrkesinspektionens ökande med tre in

spektörer. I{omnlerskollegium och medicinalstyrelsen hafva i underdånigt

utlåtande öfver koniitens betänkande uttalat sig anse, 'att derest en något
I .

så när tillfredsställallde kontroll öfver ej lniI~dre lninderårigas arbete än

äfven lage.ns' angående skydd Inot yrkesfara tillämpning skall ernås, yrkes

inspektörernas antal borde ökas .till sex och att hos enhvar af dem borde

anställas el] tekniskt bildad assistent, så att alltid någon af inspektiol1ens '

tjensten1än inom hvarje distrikt kunde befinna sig på inspektionsresa och

på' det att dels vid inspektörs förfall att utöfva sin tjenst någon skulle

finnas att förordna till tjensteus uppehållande, dels ock vid återbesättande af

inspektörstjenst erfarna personer skulle finnas att utse till inspektörer, hvarige-.

nOIn kontinuitet och likformighet i utöfningen af inspektionen skulle bevaras. *
* Under det att detta tryckes, har riksdagen bifallit af Kongl. }\faj:t Inec1 anledning

af underdånig heIllställan af komlnerskollegium gjord fraInställning on1, bland annat, in
rättande af två nya yrkesinspektörstjenster.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGE'NS

sammanträde den 23 februari 1893.

or df ö r a Ild e: Generaldirektören R. ÅKER]J!AN.

Till ledamöter af förellingen invaldes:

Herr vice Häradshöfdingen .J. Ernberg,

» Ingeniören O. Hirsch' och

» Bryggmästarell A. B. Hel}estrand.

, Herr Kanslirådet K. M. Lindeberg höll härefter ett föredrag:

, Om beskattning af maltdrycker.

För att en vara skall läll1pligell kunna beläggas ll1ed konsulntions

skatt fordras i främsta rummet, att den skall vara förelnål för mycket stor

förbrukning. Att så varit förhållandet med ll1altdryckerna sedall lång tid

tillbaka ,är alllnänt kändt och behöfver intet vidare bevis, lllen jag ber

ändå att få nämna några siffror. Tillverkningen af maltdrycker anses l1U

uppgå i Europa till ungefär 160, millioner hektoliter om åi~et sanlt' i Nord

amerikas 'Förenta Stater till 35 lnillioller hektoliter, llvartill bör läggas

tillverkningen inom Canada, Sydarnerika, Australien, Ostindien och Japan,

'hvil~en kan beräknas till ett par millioner hektoliter, så, att hela årstill

verkningen blir nära 200 millioner hektoliter. I 'Tyskland,: d. v. s. Nord

OCll Sydtyskiand tillsalnmans, har årstillverkningen Ilumera öfverskridit

siffra]} 50 luillioner hektoliter, oell i Storbritannien är den ej långt der-
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ifrån (47 millioner). Närn1ast dessa kOlllnla Nordamerikas F'örenta Stater

(35 millioner) saInt derefter fastän på långt afstånd Österrike-Ungarn, Bel

gien och Frankrike. I Sverige kan tillverkningen beräknas till c:a 940,000

llektoliter öl, ungefär lika nlycket dricka san1t en obetydlig qvantitet porter.

En tydligare föreställning om konsulutionen; af maltdrycker, än nyss

anförda siffror lemna, erhåller luan dock genoln att beräkna dell årliga

lnedelförbrukningen per invånare i de olika länderna. 'r detta afseende

står Belgien frälnst 111ed 169 liter, derefter komn1er Storbritannien med

143 liter och först i tredje. rumluet Ty~klal1d (i de~s helhet). ~ed' 100 liter

samt i- fjärde Danmark med 94 liter. InOlu 'l'ysklands olika stater är öl

förbrukningen 111ycket varierande, från 221 liter per invånare i Bayern

OCll 173 .i Wurtemberg till 63 i Elsass-Lothringen. I jämförelse Ined kon-,

sumtionen inom de nu nämnda länderna, är i Sverige, förbrukilingen af

111altdrycker en ren obetydligl~et: icke fullt 20 liter öl OCll' lika lnycket

dricka per iIidivid.·

Då bruket att förtära lnaltdryeker är så allnlänt spridt,' 'som nu an

förda siffror gifva vid handen; och då dessa -drycker, oaktadt 'de innehålla

en viss lnängd näringsälllnen, dock icke kunna räknas -uteslutande till

. llödvändighetsvarorna utan måste anses åtlninstone delvis tillhöra njutnings

Inedien, är det ej att undra på att de ,blifvit förenlål för beskattning.

Redan på 1400-talet ollltalaA afgifter på öl i Tyskland, och vid lllidtell af

1600-talet infördes i England accis på maltdrycker. Sedan dess bar denna,

beskattningsforlTI vunnit allt Iller ~nvändning, så Htt för närvarande finnas

i Europa endast' två länder Ined någon nänlIivärd tillverkning af nlalt

drycker, der delllJa är skattefri, nämligen ~chweiz o(H~, Sverige.

Beskattningens storlek' vexlar betyd~igt, i, olika lände~~. Att lenlna

några fullt jämförbara uppgifter 0111 de olika skattesatse,rna faller sig svårt,

derför att. beskattningsS)Tstemen i de olika länderna Bkilj~ sig högst lJetyd

ligt fråll hvarandra. Jag skall emellertid anföra n~gra siffror i detta af-,

seende UI~ senaste maltdryekskonlites betfi,nkande, lnen nälnl~er på förband,

attkomitelis siffror ej öfvere~1sstänlnla med åtskil~iga på andra håll: fÖre

kommande uppgifter, hv:ilka beräknats efter andra 'grunder. r Norge är

för närvarande skatten högst, näluligen' 5 krollor 70 ~re, och dernäst i

Danmark '5 kronor per 11ektoliter öl. I Italien och Österrike är skatten

lllellan 4 och 5 krollor; i Ryssland, Storb!itanniell0ch Nordamerika mellan

3 oeh 4; i F'rankrike och Sydtyskiand luel1an 2 och 3; i Belgien oell
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Hollal~d sanlt Finland mellan 1 OCll 2 kronOr-SalYlt i .Nordtyskland 8_9 öre,

allt' pei" hektoliter. I Nordtyskland har enlellertid regeringen denna vinter

fraInlagt ·förslag 0111 skattens 'fördubbling.

Då l~varken detta tillfälle är lämpligt ej heller tiden medger att ]elTIna

någon ens tillnärmelsevis fullständig redogörelse för lnaltdrycksbeskattnill

gen inom olika länder, skall jag inskränka ll1ig till att i stället i alllnänna

drag . redogöra för de förnämsta af de använd~ beskattningssystemen, då.

jag får tillfälle olnnämna) hvarest de begagnas, äfvenSODl antyda de olä

genheter och fördelar, SOlTI nled delll äro förenade.

RedskalJ.sbeskattning, d_ v. s. skattens bestämmande efter vissa red

skaps, mäskkarets eller vörtpannans, rynldil1nehåll, användes visserligen

fortfarande på rnånga ställen, nälTIligen i Baden, Elsass-Lothringen, Frank

rike, Ryssland, Belgien och Holland, men anses numera uteslutande med

föra 'olägenheter utan någon lnotsvarande fördel. Detta systenl hvilar på

den förutsäitningen, att ett visst redskap för hvarje brygd lelunar san1ma

qvantitet produkt. Detta är e~ellertid icke förhållandet, utan beror ut

bytet på ~oncentratiol1sgradenaf den vara, hvarmed redskapet fylles, d. v .. s ..

hos lnäsken eller vörten. Detta föranleder naturligtvis bryggaren att an

vända så koncentrerad ll1äsk eller vört SOlU möjligt, ofta till skada för

produktens beskaffenhet. Å andra sidan kräfver systemet en. noggI!"ann

kontroll, SOlU skall tillse, .attde skattlagda redskapen ej efteråt i srnyg

påfyllas; oftast begagnas såsorn sekundär kontroll jämförelser mel131nde

använda råmaterialernas lnängd och den erhållna produkten, såväl VÖ1rtel1

SOIU den färdiga maltdryckeil. Kontrollell blir sålunda rätt besvärande

för tillverkaren och dyr för statsverket. I Holland (1867) och Belgien ~1885)

"har också lnaltbeskattningen blifvit fakultativt antagen jälnte redskaps-

beskattningen, så att bryggarne få välja beskattningsgrund, hvilket åter

luedför ojämnhet i beskattningen af bryggerier, sonl valt olika system..

För Elsass-Lothringel1 är öfvergång till det nordtyska systeinet ifrågasatt"

hufvu.dsakligen för att vinna likformighet inom hela l10rdtyska bryggskatte...

förbundet.

Vida .förmånligare för båda parterna än redskapsbeskattningeil är

Tåmaterialets beskattnil1g, i synllerhet 0111. den såsom i Tyskland och Fill

land ·lägges på maltet. Detta systelTI nledför för bryggarell den fördelen.

att, när råälIlilets mängd väl blifvit bestälTld, han har nästan full frihet

att sköta tillverkningen, huru han vill, ty den anmälnings- och bokförings
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skyldighet, SOln för kontrollens skull ålägges hOnOITI, är af rakt ingen be

tydelse i jämförelse med allt det tvång, S01l1 redskapsbeskattningen medför.

Skattell drabbar vidare alla tillverkare lika, isynnerhet när automatiska

, vägnings- eller mätningsapparater användas, och slutligen blir' den värde

fplIare n1altdrycken enligt detta system högre beskattad än den. n1illdre

värdefulla, efters'oln dryckens värde till en stor del beror på lnängden af

det lnalt, SOl11 till densan1ma användes. Dertill kommer, att kontrollen är

jämförelsevis billig.
I Norge utgår skatten e'fter, den lTIängd spanrnål, som stöpsättes för

lIlältning. Det blir derför mälterierna, som underkastas. kontroll, hvilkell

sträcker sig öfver hela mältningsprocessen, från det, kornet, son1 uppväges

i kontrollörens närvaro, nedkastas i stöpkaren, tills rnaltet är färdigt.

Kontrollören blir genOJn den erforderliga trägna tillsynen alldeles bunden

vid mälteriet, der 11an n1åste bo. Kontrollen bltr dyr, 111e11 ändock icke

tillräckligt effektiv, särskildt i det afseel1det att de öfverordnade kontroll

myndigheterna hafva ytterst' svårt att konstateraunderslef, SOlU begåtts

med kontrollörens goda. minne. För Sverige skulle detta systelTI vara syn

nerligen oläl;:npligt, emedan det största alltalet af de egentliga bryggerierna

sjelfva tillverka sitt malt och: således, en stor kOlltrollpersonal skulle er

fordras. Dessutoln uppstode äfven svårigheter deraf, att i allmänhet äfven

brännerierna sjelfva tillverka, malt för, sin räkning.- Antingen skulle 'äfven

detta malt 'beskattas och således dess tillverkning kontrolleras eller ock

fordrades någon kontroll, att det icke användes, till brygd.

I Finland förekOlTImer skatt på ln~ltdrycker frå~ och rned 1865.

Den bes~ämdes till, el1 början till 5 penni per kanna. Någon kontroll öfver

bryggerierna utöfvades icke, utan bryggarne, sjelfva fingo på tro OCll

he?er uppgifva sin tillverkning. Detta enkla system len1nade emellertid

icke något tillfredsställande result~t: c:a 2 1/2 n1illioner kannor beskattades,

und~r det att tillver~ningen, att dölna af den importerade bumlen1ängdel1,

i sjelfva verket uppgick till det tr~dubbla beloppet. Skatten ändrades

derför från och med 1882 till maltskatt. Maltet uppväges på en auto

Inatisk, sjelfregistrerande v..åg, efter hvilkens utslag skatten bestämmes.

I{ontrollen är i öfrigt· lllycket lindrig; kontrollören skall enligt gällande '

förordning infinna sig vid bryggeriet minst 2 gånger i månaden för att

afläsa vågens r~kneverk. Vid bryggeri, der autolTIatisk våg enligt särskildt

tillstånd ej finnes eller der våge11 kOlInTIit i olag,. skall tillverkaren 'sjelf
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uppväga lnaltet och införa dess vigt i bi"yggerijournalen, och i detta fall ,

skall kontrollören besöka bryggeriet minst 4 gånger i månaden. I Finland

~r förbrukningen af beskattade lnaltdrycker icke stor, endast 8 a 9 liter

per invånare. .Huruvida detta beror på kontrollens otillförlitlighet eller

på andra olllständigheter, deroBl kan jag icke yttra mig. Enlellertid torde

det icke vara .skäl att antaga det finska systemet oförändradt.

I Tyskland tillälnpas allmänt maltbeskattningen nled undantag blott,

såsom jag redan. nämnt, för Baden och tillsvidare Elsass-Lothringen, 111en

ganska olika i olika stater. I Bayern beskattas maltet efter volylnell före

krossningen, och det är derför föreskrifvet, att lnaltkrossning endast får

ske på offentliga qvarnar och på sådana privata qvarnar, för hvilka sär

skildt tillstånd medgifvits; de· senare skola vara försedda med automatisk

n1ätapparat. Kontrollen utöfvas till en stor del af mjölnarne, hvilka på

det af uppbörds111åfln8n utfärdade tillståndsbeviset attestera lnaltets volym.

HandelIned krossadt malt är· icke tillåten. Bryggerikontrollörerna hafva

att tillse, att inga maltsurrogat inför~s i bryggerierna,' salut att lloga följa

tillverkningen, för' att sålullda kunna upptäcka, onl någqt underslef_ skett.

Natllrligtvis äro äfven qvarnarna underkastade kontroll.

I Wurtelnberg begagnas l~ufvudsakligen salnina beskattnings- och

kontrollsystelll, ehuru lualtet der väges.

I Nordtyskland upp~äges maltet för beskattning, sed~n det 'krossats

samt onledelbart före inilläskningen, llvarjämte det för större bryggerier

är medgifvet att e~lägga lnäldskatt på ungefär samlna sätt SOIU i Bayern.

Fabrikatskatt tillämpas för närvarande på två olika sätt, dels såsom i

Österrike-Ungarn, Italien och England, der den är lagd på den haiffärdiga

varan, d. v. s. vörten, dels såSOln i Nordanlerika OCll Danmark, der. den

fullt färdiga varan drabbas af skatten.

Vörtskattell utgår efter vörtens volym och extrakthalt, hvilken se

nare bestämlnes lnedelst areometer, innan jästen tillsättes. VolYlnen be

stämmes i Österrike och Italien genoln lnätning på kylskeppet, Iuell i

England, sedan. vörten öfverförts' till jäskaren. Detta system fordrar en

lnycket noggrann tillsyn öfver bryggeriet och ålägger tillverkarell en. ut

förlig bokföring och många anrnälningar, hvarför det ~nses .ganska be- .

tungande. Men derjämte har det en än större olägenhet deri, att det

drabbar olika tillverkare ganska olika och ger tillfälle till underslef. Det

.är nämligen ganska svårt att filed areometer göra noggrani1a bestälnnirigar
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af vörtens' extrakthalt, och dessa blifva derför mycket beroende på koh.i.

trollörernas il~dividuella förmåga. Likaså är volymbestäI11ningen .ganska

osäker, isynnerhet Oln den skall ske på kylskeppen med. deras stora yta

och ringa djup. 'Vill en kontrollör genonl liberala aftäsningar gynna till

verkaren, är det nästan olnöjligt för ·de öfverordnade kontrolhnyndighe

terna att upptäcka ett- dylikt underslef.

I Österrike hafva bryggarne sjelfva sedan länge varit högst ll1iss

belåtna lTIed detta skattesystem, och "de göra egel1~ligen icke någonhenl

lighet utaf att stora underslef bedrifvas, Iueu.- de fraluhålla på salnma

gång, att det skulle vara lönlöst att än ytterligare skärpa den redan enligt.

deras åsigt olidligt stränga kontrollen, ty, säga de, lnot en tillverkare, SOIU

vill göra underslef och icke. öfvervakas aJ samvetsgranna tjenstell1än, tjena

aldrip; så skarpa kontrollåtgärder till intet. De förorda derför öfvergång

till maltskatt.

I England begagnades förr. Tålnaterialskatt, Inen der har man för

ungefär 10 år sedan öfvergått till· yörtbeskattning, men nled en supple

nlentär Illaltskatt. Bryggaren är näiniigen skyldig att i sil~a böcker an-

. teckna de lnaterialier, sOln a11vändas till hvarje brygd, och med ledning _

häraf beräknar kOlltrollören efter viss norm, hllfU lnycket v'ört borde er

hållas. Befinnes denna beräknade vörtn1äilgd öfverstiga den Uppll1ätta,:

grulldas beskattningen på den förra, eller med andra ord i hvarje särskildt,

. fall användes det beskattningssätt, SOln lelnnar största skattebeloppet. Del1

engelska råmaterialskatten lades ursprungligen: på det redan stöpsatta kor...

net, som skulle mältas, hvarför _hvar och en SOll1 ville lTIältaföi-. eget bruk

eller till· afsalu, var skyldig anmäla sig. 110S vederböral1de kontrolltjenste-'

lnal1. Enligt detta systen1 voro alla lTIälterier .. stäida HIlder kontroll, rn-en'

derjälllte äfven bryggerierna. Såvällandtbrukare som nlaltfabrika11ter VOfO

missnöjda; ·de förra påstodo, att dell ·höga kornskatten- omöjliggjorde an

vändningen af de. värdelösare kornsorterna för ölbrygd och derigenom ytter..:

ligare nedsatte priset på dessa; de senare ansågo sig onödigtvi~ bundna:

i sin tillverkning oc11- h~ndrade att tillg~dogöra sig alla ii1dustrieI1S fram

steg. Det var derför ett tillmötesgående lnot landtbrukare och' lTIältare,

när regeringen föreslog vörtbeskattningen. Men äfven bryggarne; blefvo

i alhnänhet 'belåtna lned förändringen, åtminstone de, som drefvo tillv'erk·

ningen i sa stC?r skala, att de hade ·~gna mälterier, emedan de dereft-er

fin.go sköta åtminstone Inältnil1gen efter eget behag. Jag. Ilar 11ågot l1är-,
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" 111are redogjort föi~ dessa förhållanden, enledall jag velat förklara det onek

ligen teluligen egendolll1iga faktulu, att ett land, som redan' hade material

skatt, utbytte denna 1l10t den i allnlänllet luindre. länlpliga vörtskattel1.

Det berodde tydligen derpå, att den förra var lnindre väl anordnad.

Maltdryckernas beskattning· efter den fullt färdiga produktens mängd

förekommer i Nordalnerikas Förenta Stater och i Danlllark. Så son1 detta

system ,tillälupas i dessa två stater, har det ell onekligen mycket stor för:.

tjenst, nämligen att det ej lägger några band· på tillverkarens handlil?gs

frihet; hall kan ordna 4ela sin tillverkning ända från lTIältningen till tapp

ningen, huru ban vill, och behöfver ej i nttgot rätta sig efter kontroll

myndigIleternas föreskrifter. Hans enda skyldigheter äro enligt den alue

rikanska' lagen att ingifva en fullständig, detaljerad f~briksal1mälan, att

föra räkel~skap öfver de råämnen, som anskaffas och förbrukas, saInt öfver

tillverkningen. och försäljningen af produkterna. Skatten erlägges gen0111

lösen af skattemärken, som fästas på de., kärl, på hvilka den färdiga varan. . .
utlemnas. Rörande ölets försäljning från br.yggerierna äro utförliga be-

stäIumelser meddelade.

Enligt den danska lagen äro tillverka,rens. skyldigIleter i afseende på

tillve.rkningens .anulälande och' räkenskapsföringen hufvudsakligen likartade

llled de nyssnän1nda, blott 11led de modifikationer, SOln föranledas dei"af~

att 111altdryeker 11led lägre alkoholhalt än 2 1/4 vigtsprocent äro skattefria,

under det att tillverkningell af ll1altdrycker lued mer än. 6 % alkoll0lhalt

är förbjuden. Tillverkaren sk~ll.derför i sin anmälan, uppgifva, huruvida

han ämnar brygga både skattefritt och skattepligtigt öl, namnet på öl~

'sorterna och deras llngefärliga alkohol- och e~trakthalt. Skatt inbetalas'

hvarje månad för det öl, SOln' enligt räkenskaperna försålts ulidei" näst

för~gåBnde månad. Men skattemärke.ll användas icke. För att kunna

öfvervaka, att de gifna föreskrifterna angående ölets alkohoistyrka iakt

tagas, ega kontrollörerna att när som helst taga prof. '

Enligt detta systerrl, fabrikatbeskattning, är kO~ltrollell öfver det sätt,

hvarpå för?rdningen 'efterlefves, mycket svag: kontrollen är ej förlagd

inOln bryggeriet, utan på försäljnillgffil från detta. .I' Nordamerika går det

väl något så när an, einedan skattenlärk;et i, någoll rpån. lllöjliggör en. kon

troll äfven sedall varan lemnat bi"yggeriet, men i ,Danmark är en dylik

alldeles 0111öjlig. Båda ländernas lagar uppställa derför ,stränga straff så

som korrektiv' lllOt lagöfverträdelser; en bryggare, SOln i Amerika. dölneB
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för bedrägeri, är' i all1l1änhet i och m~d detsa111ma fullständigt ruinerad.

, Den' danska lagen är ej fullt lika sträng, 111eli dock kUllna straffen, vid

itererad förbrytelse, gå till 6 lnånaders enkelt fängelse tillsanlmans 111ed

10,000 kro110rs böter salnt ersättning för del1 staten ådragna skadan.

Mot systenlet att bestälnnla skatten efter den färdiga produktens.

111ängd kan lnan, förutoln hvad redan är sagdt, ur kontrollsynpunkt äfven

an1l1ärka, att det icke tager hänsyn till den besk~ttade varans qvalitet

eller, hvad särskildt den danska tillä111pningen af systeinet beträffar, ej

b;ZITäckhg hänsyn dertill., Enligt det amerikanska systell1et skulle en hekto

liter af det sälnsta svagdricka draga lika 11ög skatt so,m en hektoliter fina

ste OCll starkaste porter, hvars varuvärde är rpånga gånger större. Enligt

danska lagen skulle öl af ungefär samn1a qvalite~ SOl11 det här i Stockholm

l1Unlera rätt vanliga lagerdrickat draga sanlina 'skatt son~ porter. Dessa'

förhållanden äro icke rättvisa och föranleda, dessutom bryggaren, S01l1 har

lättare att af köparen å~ertaga skatten, ju högre' dryckens varuvärde är,

att brygga hufvudsakligen lnaltstarka och oftast derför äfven alkoholstarka

111altdrycker.

I Danluark infördes n1altdrycksbeskattningell först den l, oktober 1891,

så att för närvarande bar man endast ett års erfarenhet, hvilket ej är till·

räckligt för att kunna bedöma, -11uru systemet verkat. Vederbörande myn-

'digheter hafv~ förut uppgifvit, att de endast i synnerligen få fall beträdt

l1ågon tillverkare li1ed försök att begå underslef, 'och nu har generaIdirek

toratet för skatteväsendet i sin elnbetsbe~ättelse, hvilken i dessa dagar stått

infö~d i en del Stockholmstid,ningar, förklarat, att nästal~ alla skattepligtiga

bryggare visat stor villighet att uppfylla lagens fordringar san1t att de

oegentligheter, som här o,ch' der upptäckts, ber~tt på nlissförstånd oeh af

hjälpts utan' att lagelis straffbestän1111elser behöft tillgripas; beskattningen

lnöttes ursprungligen lned stor ovilja från bryggarnes sida, men de vore

nu belåtna lned det sätt, hvarpå beskattningen vore ordnad oeh lagens

bestänlmelser genomförda. I\:ontrollen anses äfven fullt betryggande för

,statskassan. Förbrukningen af skattepligtigt öl synesba minskats lned

20 %, under det att' förbrukningen af sk~ttefritt öl hållit sig på ungefär

samlna punkt som förut. Nämnda lninskliing förklaras bero åtminstone

delvis på att bryggerierna, omedelbart innan skattelagen trädde' i kraft,

utsändt stora partier öl i allrnänna rörelsen. Å andra sidan bar i danska

tidningar påståtts, att kroppsarbetarne .skulle hafva börjat att alllnännare
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dricka .det skattefria, alkoholsvaga hvitölet tillsanlmans m.ed eller rent af

blandadt 111ed bränvin, hvilket, såsorn bekant, i Dan1l1ark till följd af -låg

skatt är billigt. Säkert är, att bräl1vinskonsu1l1tionen stigit ITIed 9 %.
'Den i Dannlark vunna erfarenheten om nlaltdrycksbeskattningens

verkan, minskad ö~.. och ökad bränvinskonsumtion, synes ej vidare upp

lllUl1tra till införande af liknande beskattning här i Sverige. Att det skall

uppstå en Ininskning i ölkonsullltionen under första åren, sedan skatt på

lagts denna dryck, är alldeles tydligt, och den i Sverige senast 'arbetande

kOlniten har ock antagit en ITIinskning i ölförbrukningen rned 10· %. I

DanlYlark uppgick denna Inil1skning visserligell skenbart till 20 %, n1en

i sjelfv~ verket, när man frånräknar hvad i förväg utsändts från brygge

rierna, endast till 15. Men det är två särskilda orI1ständigheter, som g~ra,

att den danska' erfarenheten ej kan utan vidare tillänlpas på Sverige, näm

ligen att den skatt, son10medelbart vid beskattningens införaIlde i Dan

lIlark pålades maltdryckerna, är dubbelt så hög som den, hvilken föresla

gits i Sverige, saInt att br'änvinet i Danmark är lågt beskattadt, så att

dess pris är betydligt lägre äri här. I Danrnark är alkoholen i. öl beskat

tad fem gånger så högt som alkollolen i bränvin, under det- att enligt det

svenska förslaget alkoholen i öl endast skulle draga hälften så hög, skatt

som alkoholen i bräl1vin *. Under så olika förhållanden kan man natur

ligtvis icke utan vidare h.är tillälnpa erfarenheten från Danmark.

I teoretiskt afseende är väl den produktionsskatt rättvisast, sonl drab

bar den beskattade varan i förhållande icke blott till dess n1ängd utan

äfven till dess qvalitet. Eftersom nu en n1altdrycks värde hufvudsakligel1

'beror på den maltmängd, SOlll användes för dess tillverkning, skulle såväl

Inalt- sonl vörtbeskattningssystelTIen vara teoretiskt väl grundade, lnel1 be

träffaIlde just maltdryckerna bör saken ses äfven ur en annan synpunkt.

Der, såSOln i Skandinavien, ölet bringas i kOllsurniion hufvudsakligen tap

padt på buteljer, är det för dess hållbarhet nödvändigt, att dess alkoll01

halt är något större än annars behöfdes, Illel)" hära{ har åter följt, att all- .

n1änbeten vänjt sig vid ett alkoholstarkt öl, ~ch\r·bryggarne tillverka natur

ligtvis sin vara just sådan, som allmänhetell vill bafva .den. Till följd af

dess~ .förhållanden har ölet så småningoln kOInmit att i många fall an

vända~ oell missbrukas såsom en rusdryck. Man har derför uttalat den

$ En liter bränvin (==. 30 »snapsar») kostar nu i Dann1urk 22 1 / 2 öre och en liter bayerskt
öl 19 1 /

2
öre! . ,
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åsigten, att ll1altdrycksbeskattningen borde ordn~s så, att skatt~n drabbade

maltdryckerna icke i lnån af deras närande beståndsdel, 'extrakt11ålten,

utan i mån af deras skadliga beståndsdel, alkoholhalten. I viss lnån upp,

fylla de två nyssnälunda beskattningssystelnen, lualt- och vörtbeskattning'en,

äfven dellna fordran, ty iallluänhet äio de 111altrikare dryckerna alkDhol

starkare än de maltfattiga. Det är visserligen sannt, att en maltdryck,

beredd ,af lnindre qvantitet malt, till följd af olika beredningssätt kan inne

hålla lika" mycket· eller mera alkohol än en annan, som beredes af lnera

Jnalt, men i stort sedt är förhållandet sådant jag nyss närnnde och lär

väl så blifva, tills det blir brukligt att vid tillverkningen af 'alkoholsvaga

maltdrycker använda utesl~tande renodlad jäst af låg utjäsnil1gsförmåga

eller att genoIll pasteurisering afbryta jäsningen på ett tidigare stadium.

Det torde dock 'dröja rätt länge, tills dessa förfaringssätt blifva allmänna

. vid de svenska bryggerierna. Båda sätte11 lnedföra föröfrigt förutonl den

'förökade kostnaden den olägenheten, att en så beredd maltdrycks håll

barhet blir ringa, utan att dock, såvidt maI~ ännu känner, lelnna full sä

kerhet, att det afsedda nlålet vinnes. Sason1 bevis för mitt påstående ber

j ag -få anföra några siffror, SOlU bafva erhållits såsoln medeltal af ett ganska

stort antal analyser af olika svenska lnaltdrycker, verkstäida af åtskilliga

kenlister, oberoende af hvarandra.

Stan1vörtens
extraktst;yrka Alkoholhalt

Porter 18,52 X 7,65 vol.- J~.

Bayerskt öl 13,92 ' » 5,.35 »

Pilsller öl 11,92 » 4,72

, Iskällardricka 8,47 » ,,3,28 »

Svagdrjck~ 4,96 » 1,33

Divideras för hvarje sort den ursprungliga extraktstyrkan lTIed alko

holhalten, erhållas följande qvoter: för porter ?,4, för bayerskt öl 2,6, för

pilsneröl 2,5 och för iskällardricka 2,6. För alla dessa sorter är sålede~

i medeltal alkoholhalten proportionel lllot extraktstyrkan. Svagdricka gör

undantag, ty för detta är qvoten 3,7; detta beror derpå, att det svagdricka,

SOlD utsläppes till konsulntion, icke är utjäst. Det förtäres, innall det

hunnit jäsa slut, inn~n den jäsbara delen af maltextraktet ,hunnit öfvergå
till ålkohol.
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Oaktadt således rålnaterial- oell vörtbeskattningssystelnen uppfylla den

teoretiska fordran, att drycken bör beskattas i förhåilande till Sill' alkohol

halt, har 111an dock på vissa håll anöett, att alkoholen i det starkare ölet

ieke på ,detta sätt drabbades tillräckligt starkt af skatten, oell del~för yrkat,

att skatten skulle utgå efter ölets volyn1 och alkoholhalt· salnt" hvad den

senare beträffa'r, helst progressivt. Ännu har detta systen1 visserligen icke

tillämpats någonstädes, mell det har varit föremål för allvarJig öfverlägg

ning, särskildt i Narge.

När förslag först väcktes i Norge Oln införande af-maltdrycksbeskatt

lling, skedde detta i afsigt att hälnn1a förbrukningen af det starkare, bayer

~ka ölet och i stället ,Uppllluntra al1vändn~ngen af 'de svagare, hufvudsak

ligen öfverjästa ölsorterna. ·Redan de första förslagsställarne hade' derför

talat om' beskattning efter ölets alkoholhalt med skattefrihet fÖl~' de sva

gare sorterna, och nya förslag,' häroll'i franikoinnlo upprepade gånger, 111ell

föllo på svårigheten att- noggrant bestämma någon gräns mellan skatte

pligtigt' och skattefritt 'öL Slutligen öfverlemnades frågans utredning åt

en kOlnite, SOln år 1891 efter afslutade' långvariga undersökningar afgaf

sitt betänkande.

En lninoritet inoln denl1a kOlnite förordade den nllvarande koi"n

skatte11s utbytande mot ölets beskattning efter .alkoholhalten och anförde

derför följa11de skäl: att ~katten i frän1sta rumn1et bör träffa ölets skadliga

beståndsdel, d. v. s. alkoholen; att vid sådan beskattning frågan om all

vändping af lnaltsurrogat lätt löses; att skattepligten icke inträder förr än

vid 'ölets utlelllnande till konsumtion saInt att bestän1mandet af en rättvis

restitutiori vid 'utförsel då först blir nlöjligt. En1ellertid medg'af lninorite

ten. sjelf, ~tt kontroll~ostnaderna ,konl11le att' ökas i betydlig grad, och 'vå

gade derför icke föreslå, att :öfvergången skedde för närvarande.- Blott en

enda af komitens ledamötei"~ 'den kände nykterhetsifrai"en, kelnisten pro

fessor W~age, påyrkade bestämdt öfvergång till alkoholbeskattningen, eme

dan han ansåg det, y;ara otvif~elaktigt, att denna genast skulle' hafva en

betydligt ll1inskad alkoholförbruk11ing till följd, hvilket vore af så stor
vigt för salnllället; att lnan icke för de 111inskade statsinkolllsternas skull

,borde tveka genornföra refornlen.

Majoriteten ansåg kontrollkostnaderna vid det ifrågasatta systen1et

blifva alldeles för d~yra, n1en anförde dessntoIIl såsonl skäl filOt refortnen,

att alkoholbeskattninge1~ skulle befordTa dryckenskape7~'. Son1 detta påstå-
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ende har väl starkt tycke af paradox, anser jag ll1ig böra anföra konlite~

lllajoritetens eget resoilnenlent: i fall, säger den, alkoholbeskattningen skulle

visa sig befordra förbrukningell af ett mindre star~t öl ä11 det l1U vanliga

baye~ska, kunde man frukta, att konsumtionen skulle tilltaga i lnotsva

rande förhållande; erfarenbete~ från Tyskland vore i detta afseende allt

anl1at än uppmuntrande. Det kunrle visserligen drickas" för l11ycket af

det starka ölet, men att" det skulle vara någon fördel i att det brygdes

tunnare öl till fö.rtäring i långt större massor, det kunde, majoriteten i~ke

inse. Dertill kOlnme,- att statistiken för" de länder, der svagare ölsorter

drickas, visade en stor bräl1vinskonsullltiol1; det norska bayerska ölet syn~

teR deremot vara starkt nog att i någon grad förminska bränvinssupandet.

Dessutom påpekar äfven lnajoriteten, att hembrygden, SOlll fortfarande

skulle tillåtas och genom den, ifrågasatta reformen blefve skattefri, skulle

tilltaga och sannolikt slå sig på starkare ölsorter.

Komiten hade fått" i uppdrag" att under alla förhållanden uta~beta

ett -förordningsförslag, grundadt på alkoholbeskattning, och fullgjorde äfven

detta uppdrag. Enligt detta förslag skulle kontrollen hufvudsakligen för

läggas till jäskällaren "och lagerkällaren och blifva så vidlyftig, att" ej ens

vid de 11linsta bryggerierna en kontrollör vore tillräcklig, utan skulle vid

dessa beböfvas två och vid de större flera, ända till sex kOl1trollöl~ervid

de största bryggerierna. *

:1$ Åberopande den i Dahmark vunna erfarenheten, hafva" professor Waage och bank
direktör H. E. B~rner omarbetat kOlniteminoritet~ns förslag till förordnh~g angående till~
verkning af öl. .Enligt detta nya förslag skulle visserligen kontrollör vara anstäld vid bryg
geriet, .ynen han skulle ej behöfva öfver:vaka hela bryggprocessen, utan endast ölets utta
.gande från" lagerkällaren, hvarfår aldrig lller än en kontrollör behöfdes vid något bryggeri,
utan tvärtom Sall1me kontrollör kunde utöfva tillsyn öfver åtIninstone ett par bf.}"ggerier,
hvarigenonl kontrollkostnaden i betydlig nlån nedbringades.. Bryggaren skulle, liksom i
Danlnark, "föra dels driftsbok, upptagande antalet brygder och derti~l använda råämnen,
vörtens extrakthalt samt volymen af det från jäskaren sl.angade ölet, dels försäljningsbok,
dels inventariu111 öfver bryggeriets sanltliga lager- och transportfat, angifvande dessas nUlll
mer och VOlYll1; han skulle dessutonl en gång om året fraInlägga fullständigt bokslut, vid
hvars granskning, hvilken blefve hufvudmolnentet i kontrollen, drifts- och försäljningsboken
skulle" jänlfåras med bryggeriets handelsböcker. Skatt skulle påföras bryggeriet vid ölets
utlenlnande derifrån sanlt erläggas före utgången af J:tästföljande månad. När bryggaren
anmält ett lagerfat till uttagning (»Frigjörelse»), skulle kontrollören taga två prof deraf,
eller i visst fall två prof af minst hvart fenlte fat, af hvilka prof det ena skulle lenlnas i
bryggarens förvar och det andra undersökas på alkoholhalten antingen vid bryggeriet ell~r"

vid vederbörande undersökningsbyrå. Det uttagna ölets volynl skulle bestälnlnas genonl
direkt upplnätning af lagerfatet efter dess tönlning, hvilken derför borde ega rum inoll1
åtta dagar efter "anmälan om uttagningen. Skatten borde utgå progressivt i förhållande till
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Jag har nu redogjort för åtski.lliga system för beskattning af 11:alt

drycker, lllen det finnes ännll flera. '1 'Nordtyskland kan Ilän11igel1 skattell

äfven bestänl111aS genoln s. k. fixation. Öfverenskonl1llelse träffas då 111e1

lan bryggaren och, beskattningslllyndigheten om ett skattebelopp, son1 kan

anses ~notsvara skatten på de rå111ateriaI, 'sorn användas vid bryggeriet.

Dylik öfverenskornmelse afslutas hvarje gång för .bestämd tid, högst ett

år, och grundar sig naturligtvis på kännedolTI om tillverkningen vid bryg

geriet under föregående tid. För att underlätt.a korllrnande fixation skall

bryggaren föra journal öfver innläskningell och tillverkningen. Denna.

beskattningsform är den på de minsta bryggerierna mest använda. Nästall

alla hembryggerier och hälften af de industriella erlägga skatt efter detta.

systern, hvilken skatt uppgår' tillluer än 1/4 af hela skattebeloppet. Denna

skatteforlTI. är förnlånlig för bryggerierna geno~ den lättare kOl1trollen~

,men än 1TIera derigenom att den rnedför ,en rätt betydlig skattelindring.

Vid de industriella bryggerier, sonl skatta efter fixation, utgår skatten i

llledeltal llled 76 pfennige per hektoliter, under det att d~ öfriga erlägga

79 fL 88 pfennige. För henlbryggerierna blir skilnaden än större, ty af

dessa skatta de »fixerade» endast 43 pfennige, men de öfriga 87 pfennige .

per hektoliter.

I Frallkrike kall också dylik öfverenskolTITnelse träffas .angående fix

skattesumnla, der kallad a~Onnell1ent, 111e11 detta medgifves endast i städer

Ined mer än 30,000 invånare och förutsätter, att' stadens alla bryggare, '. '

ingå i öfverenskolnnlelsen, llvarefter de fördela skattebeloppet' sins emellan.

Skulle.8katt på lllaltdrycker konlTna att införas i Sve1"~ge, blefve detta

ingen för landet ny beskattning, ty dessa drycker hafva äfven 1108 oss

under långliga tider varit underkastade beskattning, såväl vid försäljnin

gen sonl vid tillverkningen. Försäljningsafgift infördes redan af J?11a1l III.

Den första tillverkllingsskatten påbj~ds genOlTI en förordning af .1622 ..

Enligt denna 'skulle bryggaren för hvarje brygd hos uppsyningsll1anl1ell

alkoholhalten, och förslagsställarne föreslå flera skalor derför, dock utan att förorda någon
viss, endast att öl l11ed l11indre än 2 1/4 vigtsprocent alkohol skulle blifva. skattefritt. ,såsonl
straff för förbrytelse luot förordningen föreslås dels böter intill 10,000 kronor, 'dels fängelse:
eller straffarbete.

Detta förordningsförslag inlen1nades i ll1ars 1893 till odelsthing.et.
Gl •
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ann]äla, huru lllycket malt han' ämnade använda, n18n ban behöfde ej

erlägga' skatten förr än ölet var såldt. Skatten utgjorde 2 öre för en tunna

starköl, 1 öre för en tunna svagt öl och' 1/2öre för en tunna spisöl, hvarvid

af en 'tunna malt skulle bryggas 11/4 tunna starköl och i proportion dertill'af

de andra ~orterna. Som all direkt kontroll på tillverkningen saknades, b,egin

gos naturligtvis rnånga underslef, och än lnera ininskades statens inko1l1ster

genom missbruk af rätten till helllbrygd'. Fri sådan var nämligen ll1edgifven,

111en endast tillllusbehof. Genon1 förnyade förordningar sökte man råda bot

härför, men utan fran1gång; bvarken höjda straff eller beställlmelser om skat

tens erläggande i förväg och bryggeriernas öfvervakande af accisbetjente

hjälpte dervidlag. 'Med.1700-talet bÖl~jar en annan dryck, bränvinet, täfla med

ölet; bränvinskonsunltionen blef allt alltnännare, i synnerhet sedan brän

vinstillverkni~lgen upphöi~t att vara' bryggareskråets privilegium ocl1 bus

behofsbräl1ningen' å lai1dsbygden blifvit 'medgifven. I' den IDån derjämte

friare' åsigter' gjorde sig gälla~lde rörande rättigheten att utöfva näringar

och handel 'och' i den lDån handelssanifärdseln nlellan stad och land un

derlättades ge110111 landtullars och. accisers lni11skande o~11 slutliga bort

tagande, bIef 'ståtsnlakternas ihtresse 'för bryggerinäringen såsom företual

för beskattning och dera~ föranledd lagstiftning allt lDindre, 'och u,ndel'

första hälften af innevarande århundrade' upphörde de sista på maltdryc

kei~na lagda afgiftEh'na, hvilka utgått under forra af saluaccis ..

Me11hade' bränvinet eli gång lyckats nästailalldeles undantränga

ölet~ så blef det, näi~ 'kampen mot 'förstnämnda rusdryck på allvar upp-'

togs, ölets tur att taga revanehe.' Ölförbrukningen uppmuntrades i tanke

att ölet skulle blifva en oskadlig ersättning ~ör bränvinet, och till en bör

jan hels,ades den ökade, konsunltionen uteslutande med glädje, Illen det

dröjde ej' länge, förr än det visade sig, attäfven lualtdry'ckel~11a kunde

lnissbrukas. Närn1aste följden var, a'tt rättigbete11 att s'älja maltdrycker'

till förtäring på stället' underkastades vissa inskräilkllingar. Den första i

detta 'ämne utfärdade förordningen' af 1866 ändrades upprepade gånger

under .. de när'maste åren, utan att' 'dock klagonlålen öfver 111åltdryckerli.as

111issbruk Upphöl:'de. Med, anledni:ng häraf uppdrogs på förslag af den

kOlnite, som förut fått i uppdrag att afgifva förslag rörande bränvinslag

stiftningen, åt' san11na komite att inkomma llled förslag ej mindre till ändrin

gar i gällande författningar angående föi"säljning af vin och n1altdrycker

än äfveD till" de särskilda bestämmelser i 'afsee11de på lualtdrycker, som af
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en sådan förändrad lagstiftning kunde anses påkallade. Den senare delen

af sitt uppdrag fullgjorde kOlniten gen0111 att i juni 1881 afgifva ett för

slag· till förordning angående beskattning af maltdrycker. Medan kOllliten

·ännu arbetade på sitt utlåt~nde, hade emellertid frågan genoll1 ellskild

motion bragts på tal inom riksdagell" såväl 1880 som 1881, lnen utan att

leda till något resultat. Komitens utlåtande behandlades af skatteregle

ringskolniten, SOlU tillstyrkte beskattningen, Iuen förordade högre skatte

sats. Sederrnera. hvilade frågall ett par år, tills dell 1884 åter blef före

lnål för eli luotioll, som ej heller ledde till någon åtgärd; äfven 1891

luotionerades i äIDllet. .

Från Kongl. Maj:ts sida återupptogs frågall 1891, då Kongl. Maj:t

uppdrog åt en kOluite att med hänsyn till den på senare tid vunna er

farenheten vid tillämpllingen af 1l1altdrycksbeskattningen i främlnande

länder granska det förra komiteförslaget äfvenso·m att beräkna det skatte

belopp, som lämpligen kunde uttagas genom beskattning af maltdrycker.

KOlniten afgaf sitt b-etänkande i deceluber 1891.

Komiten kOlll till det resultat, att det för Sverige lälupligaste syste

met vore det, som föreslagits af den första korniten 1881 och sedan dess

blifvit infördt i Finland. KOluiteernas förslag är, att allt lualt, som all

vändes till beredande af 111altdryck, afsedd till försäljning, skall krossas å

en i bryggeriet uppstäld kross, så förbunden llled en sjelfregistrerande

våg, att lualtets krossning ej kan ega rum, utan att detsalllma först gen01l1

gått vågen. För den 1l1altmängd, SOln vågell anger hafva blifvit uppvägd,

skulle erläggas skatt enligt den första k<?miten lTIed 4 öre, enligt den se

llare llled 10 öre per kilogram.

Detta system lämpar· sig för Sverige, särskildt derför att hos oss de

flesta bryggerierna sjelfva tillverka eller åtlllinstone krossa sitt 11lalt. För

systeulets fördelar i öfrigt h.ar jag reda~l förut redogjort och vill nu. endast

ytterligare påpeka, att systemet för statsverket har den fördel, SOIU alltid

medföljer begagnalldet af automatiska apparater, nänlligen att bestälnnlan

det af den skattepligtiga varans lTIängd sker fullkomligt opartiskt och ej

kan blifva beroende på kontrolltjenstelTIännens godtycke. Den enda in

skränkning i tillverkarens handlingsfrihet, som detta system medför, är,

att han ej kan få krossa 11lera lnalt i sänder, än hvad SalU åtgår till en

brygd, ty i annat fall skulle det blifva svårt att kontrollera, att han ~j

införde krossadt malt i bryggeriet ocl~ sålunda undandroge sig skatt för
3
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åtminstone någol1 del af det, använda maltet. Af liknande skäl få ej

l1ågra andra maltkrossar finnas i bryggeriet tillgängliga utODl den, som
står i förbindelse med vågen.

En annan inskränkning i hans handlingsfrihet är, att han ej får

använda s. k. maltsurrogat. Mångenstädes användas näll1ligen för malt

dryckstillverkningen andra ämnen "i stället för eller såSOln tillsats till malt,

nämligen bland annat omältad spannlål, stärkelse och särskildt socker.

Enligt komitens förslag skulle dyli~a maltsurrogat alldeles förbjudas. _ Så

har skett i Bayern, utan att det nlött ,någon svårighet, och bör ej vara

svårare här i landet, der allvändlung af ulaltsurrogat lär vara ganska obe

tydlig.

För att undvika en ständig kontroll vid bryggerierna, är det nöd

vändigt att anordna någon sekundär kontroll, genom hvilken man kan

upptäcka, huruvida sannolikhet finnes, att vid bryggeriet underslef bedrif

ves. Till detta ändamål skulle tillverkaren åläggas dels att viss tid före

hvarje brygd anmäla bos kontrollören tiden för maltkrossningens och för

inmäskningens början, dels att efter faststäldt formulär föra en brygg

journal.

Enligt den af den senare komiten föreslagna skattesatsen, 10 öre per

kilogram malt,blefve skatten-på 100 kilogram 10 kronor, och då denna

maltrnängd anses gifva 4 hektoliter medelstarkt öl, drabbade skatten hvarje

hektoliter öl med 2 kronor 50 öre. Vid tappning på s. k. halfbuteljer

beräknas 280 halfbuteljer på en hektoliter och blefve således skatten på

hvarje halfbutelj c:a 0,89 öre. Detta är ungefär detsamma SOln i Bayer~, men

nära 3 gånger så mycket sonl för närvarande i Nordtyskiand. Skatten

skulle erläggas qvartalsvis. sålunda, att skatt' för det malt, SOlll afverkas

under ett kalel1derqvartal, inbetalas illom 2 månader efter qvartalets ut

gång. Detta förslag att lemna a~lstånd med skatteinbetalningen har för

anledts deraf, att ölet måste lagras längre tid, innan det utsläppes till

konsumtion. I stället skulle tillverkaren ställa säkerhet för 5 måna-'

ders skatt.

Kontrollörsarfvodet bar komiten -af åtskilliga skäl ansett sig kunna

sätta ganska lågt, i allmänhet 3 kronor per dag, men för ett bryggeri,

som vore i gång hela -året, skulle det dock uppgå till i det närmaste

1,100 kronor. Naturligtvis kan man ej begära, att staten skall bestå en

dylik afiöning vid ett bryggeri, der skatten endast helt obetydligt öfver·
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skjuter nälllnda belopp eller kanske icke ens uppgår dertill, och sådana

bryggerier finnas många i vårt land. - Komiten hade till sitt förfogande

uppgifter, som genom länsstyrelserna ii1fordrats från samtliga bryggerierna

angående deras verksalllhet under år 1890. Af dessa synes, att det då

fanns ej lnindre än 257 bryggerier, vid hvilka afverkningen under året

ej gick till 11,000 kilograin., d. v. s. som ej skulle betalat ens 1,100 kro

nor i skatt. Det är visserligen sannt, att en del af dessa voro i verksalll

het enda8t kortare tid af' året och att n1öjligen dell skatt, SOln under denna

tid fråll deln skulle hafva influtit, kunde hafva räckt till att betäcka kOll

trollkostnaden under tiden, luen jag tror icke, att jag misstager mig, onl

jag påstår, att det finnes 150, ja kanske 200 bryggerier här i landet 111ed

så liten afverkning, att skatt på densalnlna .efter 10 öre per kilograln ej

skulle betäcka kontrollörsarfvodet efter 3 kronor per dag. Huru skall det då

gå lned dessa slnåbryggerier? Skola de slås ihjäl, eller kan beskattningen

ordnas på något sätt, så att det blir lnöjligt för dem att fortfarande

existera?·

Ja härnled äro vi inne på det kanske allra svåraste partiet af den

föreliggande frågan Oln nlaltdrycksbeskattningen. Innan jag redogör för

kOlnitens förslag i detta afseende, skall jag be att få nämna några ord

om förhållandena utolnlands och då äfvell beröra frågall om husbehofs-

. och henlbrygden..

Med hembrygd förstås såda~l brygd"soln verkställes i byggnader lned

vanlig inredning för hpshållssysslor, och dess lllotsats är således den fabriks

messigt bedrifna brygdell: i 'ryskIand kallas också heulbryggerierna för

nicht-gewerbliche. Hell1brygden kan vidare ske dels enbart till husbehof,

dels derjälnte till afsalu.

I de lällder, der kontrollen' är förlagd till mälteriet eller qvarnen,

såsoln i Narge och Bayern, lägger' beskattningen intet hinder för vare sig

hembrygden eller de små industriella bryggeriernas verksamilet. I Norge,

der till husbehofsbrygd får användas hernmagjordt, således obeskattadt

malt, förekommer denna här och der på landsbygdell 'isynnerhet i trakter,

SOln äro belägna på afstånd fråll städerna .. och kusten. Den har i allmän·

'het aftagit . under de senare åren med. undalltag blott för en del orter,

'der de kOlnlllunala ~yndigheterna förbjudit mil1uthandel med öl. För

helnbrygd till afsalu sk~ll användas beskattadt malt. Dylik helnbrygd

förekommer på en del ställen, fastän ej' särdeles' mycket. Den utöfvas
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alltid såsom hIlläring; vanligast af värdshusvärdar och landthandlare, samt

till ganska liten olnfattning, .1-30 hektoliter maltafverkning om året; en

dast på 3 a 4 ställen stiger den till 100 hektoliter. Om antalet industri

ella bryggerier i Norge kan jag ej lenlna någon bestänld uppgift, men

de torde vara omkring 5~, af hvilka endast några få afverka lnindre än

25,000 kilogram malt onl året.

I Bayern förekoInmer den egentliga hembrygden för husbebof ytt~rst

sällan, år 1891 endast i 19 fall, IDell deremot finnes ett stort antal, 300

a 400 s. k. kommunala nicht-gewerbliche bryggerier, SOlU sagda år begag

nades af 3,349 bembryggare. Hela antalet bryggare uppgick till 12,506,

af bvilka förutoD1 nyssnämnda heInbryggare 7,26,5 äfveQ efter våra för

hållanden måste anses såsom småbryggare, enär de icke afverkade nlera

än högst 500 hektoliter, d. v. s. 26,000 kilogram nlalt hvardera om åi~et.

Att så lnånga sIllåbryggerier kunna existera, torde bero dels på vissa för

Bayern egendomliga rättsförhållanden mellaIl värdshusvärdarne och bryg·,

garne, hvarigenom de senare kUllI~a vara tenlligeh säkra att få behålla de

. kunder. de en gång lyckats erhålla, dels derpå att lagstiftningen beviljar

de mindre bryggerierna lindrigare skatt. Skatten är nälllligen bestämd

till 6 'rnark per hektoliter malt, men för äldre bryggerier, som ej afverka

lllera än' 7,000 hektoliter, utgår skatten för de första 2,000 hektoliter lIled

endast 5 m~rk, hvaremot för bryggerier lned en afverkning af öfver 10,000 .

hektoliter skatten höjes till 6 1/4: a 6 1 / 2 mark. Hvilken uppmuntran, detta

innebär för de mindre och lnedelstora bryggerierna, synes deraf, att 11,695

bryggare år 1891 betalade skatt ~fter endast den lägsta skattesatsen 5 mark;

459 efter dels 5 dels 6 lIlark och öfriga 352 efter elibart 6 mark eller

högre skattesats. Efter lägsta skattesatsen inflöto nälnnda år 15 IIlillioner

lnark i skatt, efter den normala fL 6 mark 10~ 6 millioner och efter de för

höjda 10, 8 lIlillioner.

I WU1·temberg förekommer hernbrygd rätt alhnänt, ehuru den, ej är

skattefri. År 1890-1891 funnos der 5,252 henlbryggerier, af hvilka det

öfvervägande antalet vara, ganska små: vid 4,980 af denl uppgick malt

afverkni11gen ~j till 200 kilogram för hvart?era. Äfven af de ilidustriella

bryggerierna, tillsalnn1ans 2,278, äro de flesta småbryggerier: 1,523 eller

67 % af samtliga afverkade hvartdera mindre än 20,000 kilogram malt.

De små och medelstora bryggerierna anses elnellertid hafva svårt att ut

härda konkurrensen med de större, särskildt d'erför att, då de rnestadels
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. äro belägna på landet, de. vanligen köpa Sill råvara, kornet, i småpartier

från den närmaste trakten, h·varvid bryggaren erhåller en blandnillg af

olikartade, ofta mindre goda sorter, hvilka gifva ett ojämnt malt, som vid

vörtkokningen ej len1nar salnma extraktutbyte som det utvalda, ofta af

utländskt korn beredda Inalt, som användes inom den verkliga storindu

strien. Ur landtbrukssYllpunkt anses det önskligt, att dessa ·lnindre bryg

gerier må kunna fO,rtsätta sin verksamhet, ty dels äro dessa de hufvud

sakliga afnän1arne af inhemskt korn, dels är affallet från bryggerier11a ett

värdefullt· fodermedel, och detta kan blott från de på landsbygden belägna

bryggerierna fullstän?-igt kOll1ma den trakt till godo, som levererat råvaran.

Regeringen har derför i vinter föreslagit en skatteli11dring för de milldte

bryggerierna på sådant sätt, att vid bryggeri, der under året ej afverkats

mera· än 100,000· kilogram 111alt, erläggas för de första 50,000 kilogram 9

pfennige per kilograul och 10 pfennige för det öfriga, under det att vid

större bryggerier allt malt beskattas efter 10 pfennige per kilogram. Såväl

gränsen 100,000 kilogram ,som nedsättningelJs storlek hafva bestämts genoDl

en undersökning beträffande det extraktutbyte, som erhålles vid bryggerier

af olika storlek, och det har dervid visat sig, att vid bryggerier med in

till 100,000 kilogranl maltafverkning detta utbyte i medeltal varit 56 ,%,
under det att detsamma vid större bryggerier uppgått till 60 .% och der

öfver, i medeltal 62 X; då. de mindres utbyte endast blir nio tiondedelar

af de störres, böra de ej heller erlägga högre skatt. Det skulle vara af

stort intresse att veta, hurllvida liknande förhållanden. äro rådande i Sverige,

111en en tillförlitlig utredning i sådant syfte låter svårligen göra sig för

närvarand(3, då bryggerierna ej äro underkastade någon. kontroll.

,I J.lordtyskland råda liknande förhållanden. })er är dock husbehofs

brygden skattefri för hushåll, söm ej bestå af flera än 10 personer öfver

14 ,års ·ålder. År 1890-1891 begagnade sig nära 40,000 dylika hushåll af

rättigheten till husbehofsbrygd. Dessutom funnos 915 skattskyldiga henl

bryggerier, af hvilka de allra flesta, nän1ligen 809, skattade på grund af

fixation. Dessa synas var'a .ganska sn1å, ty medelafverkningen uppgick

endast till 300 kilogram malt. Men äfven bland de industriella ·brygge..

rierna äro många, ungefär halfva antalet, rätt små. Det finnes näinlige11

nära 4,000 sådana bryggerier, SOln årligen afverka 15,000 kilogram malt

eller derunder, .sau1t 1,600, hvilkas afverkning ligger mellan 15,000 och

37,500 kilogranl. Tillvaron i Nordtyskland af så många srnåbryggerier
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beror tydligen på att de kunna få betala skatt efter fixatiol1. Såsom jag

förut nämnt, har regeringen denna vinter framlagt ett förslag om malt

skattens förhöjande. l detta framhålles, hurusom de lllindre bryggerierna

till följd af bristfälligheterna i redskap och anordningar vånligell icke vore

i stånd att fullständigt tillgodogöra sig· råmaterialerna och derför hade

svårt att bestå i konkurrensen med de stora, med nutidens alla tekniska

hjälplnedel utrustade etablissementen. De förra anses derför böra på något

sätt gynnas, hvarför efter bayerskt exempel föreslås, olika skattesatser så

lunda, att skatten för, de första under året ~fverkade 15,000 kilogram Ir~alt

skulle utgå ~ed 6 1 / 2 pfellnige, och för nästa 35,000 kilogram llled 7 pfen

nige per. kilograIn, OCll först derefter skulle den normala skattesatsen 8

pfennige tillärnpas; för afverkning öfver 500 och 1,500 ton skulle skatten

höjas llled ytterligare '1/2 respektive 1 pfennig per kilogram.

I E~nland, der maltskattesystemet tillämpas, hafva ej de små indu

striella bryggerierna blifvit 'särskildt gynnade.' Der stadgas tvärtom, at~

hvarje bryggeri skall erlägga skatt - 10 penni per kilogram - för minst

8,000 kilogram per år. Jag har ej haft att tillgå några detaljerade upp

gifte! om de finska bryggerierna, till .antalet 89, utan blott de länsvis

sammanförda, som Jörekomma i bidrag till Finlands officiella st~tistik för

1890. Af dessa uppgifter vill det synas, som om flertalet bryggerier ej

vore särdeles stora, bland annat deraf, att ej flera än 24 begagna ång

rnaskin. ' Medelafverkningen för sanltliga är c:a 90,000 kilogram. Hem

brygden -är i ~"inland skattefri, när den sker för husbehoL Dessutom är

det tillåtet att sälja hembrygdt svagdricka, Inen SOln gällande förordningar

ej definiera, hvad. som menas med svagdricka, har följden blifvit, att det

till försäljning hernbrygda svagdrickat åtminstone på vissa ställen inom'

landet kOIDlnit att hålla alkohol i betydlig mängd, ända till 5 volym'procent.

I Storbritannien och 'Irland är hembrygden dels skattefri, dels belagd

, med skatt, allt efter dess omfång, och har såsom norm härför valts hyres

värdet på den byggnad, som den bryggande, bebor. Är detta värde lägre

än 8 ~, ,är den bryggande äfven befriad frål~ den licensafgift, SOln hvarje

annan bryggare skall erlägga. Det bembrygda ,ölet får endast användas

för den bryggandes eget husbehof och i vissa fall åt hans' arbetare, rnen

_ej säljas. ]lör hembryggare, som äro skyldiga att erlägga skatt, bestäm

mes denna ej direkt' efter vörtens mängd utan efte:r; de, inmäskade rå

än1nena, af hvilka vörten beräknas efter en viss norm. He~bryggarens
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journal blir derför betydligt enklare än yrkesbryggare!-1s, och kontrollen

öfver hans bryggeri är äfven betydligt lindrigare. Hembrygd förekommer

ock lnycket allnlänt, i synnerhet i England; sålunda erlades 1888-1889

licensafgift af 26,259 hernbryggare mot 11,997 yrkesbryggare. Att äfven

bland de industriella bryggerierna en hel del snlå förekomma, framgår

deraJ, att mer än 9,000 sådana ej hinna till så hög afverkning sonl 50,000

kilogram per år sanlt att medeltalet för dessa 9,000 bryggeriers afverknillg

ej stiger till mera än 8)000 kilogram.

I Danmal'k lägger naturligtvis skattesystemet intet bindel: i vägell

för slnå bryggerier. Der fUllilOS år 1891-1892 45 bryggerier, der skatte

pligtigt öl brygdes; 4 af dessa voro endast i gång kortare tid af året.

Af de öfriga 41 afverkade 3 stycken mindre än 25,000 kilogram malt; 18

stycken mellan 25- och 100,000 kilogram; 15 mellan 1.00- och 500,000

kilogram och 5 stycken 'mera än 500,000 kilogram lnalt för skat~epligtigt,

öl. Bryggerierna äro således enligt våra förhållanden rätt stora, i synner

het 'om lnan tager i betr~ktande, att de flesta, alla utom ,7, äfve11 tillverka

skattefritt öl. (Det största bryggeriet, Gamle Carlsberg, betalade förra året

öfver 1,100,000 kronor i skatt.) De skattefria bryggeriernas antal är be

tydligt större, nämligell 275, men om 'dessas afverkning kall jag ej leruna

llågon uppgift.

Båda de kOlniteer, som' sysselsatt sig med frågan om införandet af

maltdrycksbeskattning i 81Jerige, hafva tillstyrkt skattefri husbehofsbrygd,

utom för, yrkesbryggare och ölförsäljare naturligtvis; beskattning af hus,

behofsbrygden skulle vara svår att genomföra i ett delvis så glest befol

kadt land som vårt, och till att alldeles förbjuda densamnla saknas de

skäl, SOlU föranledde förbudet mot husbehofsbränningen. Några länssty

relser, sonl yttrat sig om komiteförslagen, hafva emellertid yrkat förbud

mot hllsbehofsbrygd, e~eda11 dels derigenom fördelar i olika mån skulle

beredas landsbygdens befolkning mot städernas, dels statens inkolnst skulle

minskas, dels missbruk vore svåra att ej säga < omöjliga att förekomma.

Mot småbryggerierna, som brygga till afsalu, vare sig hembryggerier eller

, yrkesbryggerier, hafva komiteerna deremot icke varit lika' ömsinta som

lagstiftarne i en del främmande länder; de hafva ansett,. att skatten från

hvarje bryggeri borde lenll1a en något så när afsevärd behållning öfver

kontrollkostnaden, och derför föreslagit ett visst minimibelopp malt per år, '

för hvilket skatt skulle erläggas, vare sig hela beloppet afverkats eller icke.
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Att de stannat vid olika belopp beror derpå, att de föreslagit olika skatte

sats och olika kontrollörsarf~ode. 1881 års komite föreslog en minimiskatt

af 1,440 kronor, motsvarande 36,000 kilograms afverkning per år. 1891

års komite deremot 100 kilogram per dygn, d. v. s. 30,000 kilogram. med

3,000 kronor skatt per år. I förbigående erinrar jag derom, att motsvarande

11linilnum i Finland är 8,000 kilogram. ~"ör att ej tvinga en del bryg

gare att upphör~.allt för plötsligt med sitt yrke, föreslås, att under en

öfvergångstid minimiafverkningen skulle bestämmas till hälften af llySS

nämnda siffror, äfvensoln af del1 senare komiten, att vid bryggeri, 'SOlU ej

kan afverka ens detta lägre belopp malt, det må bero på Kongl. Maj:ts

p:röfning i hvarje särskildt fall att bestälnma, huru kontrollen må anord

nas. Komiten hår nämligen tänkt sig, att i vissa fall kontrollen skulle

kunna anordnas. äl~nu billigare, äl1 hvad korniten föreslagit såsom allmäl1

regel. Om t. ex. i ett bryggeri det endast brygges en· gång i veckan,

skulle redskapen kunna sättas under kronans lås för den äfriga tiden, och

kontrollören såled~s ej behöfva besöka bryggeriet annat än just.vid denna

brygd. Ett annat fall vore, att några bryggerier låge så nära hvarandra,

att samma kontrollör kunde öfvervaka den1; då blefve kontrollkostnaden

för hvartdera minskad, och då kunde ock lnilldre minimiafverkning fordras.

Som enlellertid, trots alla dessa undantag från den allmänna regeln,

säkerligen åtskilliga småbryggerier måste nedläggas, har 1891 års komite

föreslagit, att statsverket skulle inlösa dessa bryggeriers redskap och fat,

nlen borde denna lösningsförmån blott beviljas de minsta bryggerierna,

hvilket Inål nås genom" lösningssummans begränsning till 5,000 kronor per

bryggeri. Bryggerier, bvilkas redskap hafva större värde, kunna enligt

kalnitens åsigt bestå äfven Hllder de nya förhå~landena.

Komiten"s förslag om el1 .minimiafverkning har inom vissa kretsar

väckt mycket nlissnöje. Det har rå möten och i petitioner framhållits,

huru orättvist det vore, att sålunda dels beröfva en stor klass yrkesidkare

möjligheten att utöfva sil~ lofliga näril?g, dels göra en talrik arbetareperso

nal arbetslös, och det bar öppet sagts, att detta. skulle ske till förmån för

den stora industrien. Äfve11 ett par länsstyrelser hafva uttalat. såsom sin

åsigt, att beskattningen borde ordnas så, att äfven de mindre bryggerierna

eller åtminstone de, som utgjorde sina egares hufvudsakliga bergnings.

medel, skulle kl~nl1a ega bestånd. J~g 'behöfver naturligtvis icke här sär

skildt påpeka det obefogade i påståendet, att förslaget om minin1iafverk-
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ningen framkommit af intresse för de stora bryggerierna. Beträffande

öfriga anmärkningar visar en granskning af uppgifterna om sinåbryggerier,

att de till ett stort antal lnåste vara hembryggerier, der brygd bedrifves

uteslutande såsom binärillg och der lninsann inga arbetareskaror syssel

sättas. Det finnes nämligen 31 bryggerier, sorrl afverka ll1indre än 1,000

kilogram malt, 25, hvilka afverka mellal1 1- och 2,000 kilogranl, 29 mellan

2- och 3,000 kilogram och 34 mellan 3- och ·4,000 kilograrn, således 119,

hvilkas, afverkning ej öfverstiger 4,000 kilogram. Betydelsen af dessa siffror

blir tydligare, om jag säger, att 2,000 kilogralll per, år göra ej fullt 40

kilogram, d. v. s. 3/4 hektoliter j veckan.

Sedan komiten afgaf sitt förslag, har dock frågan om småbryggeri

erna inträdt i ett nytt skede. Vid riksdagel1 har nämligen nlotionerandet

om inskränkningar i handeln med maltdrycker alltjämt fortgått, hvarvid

äfven fråga väck~s, redan 188'9, om de alkoholsvagare dryckernas särskil

j~nde, i försäljningshänseende från öfriga maltdrycker, 1)le11 först vid 1892

års riksdag ledde rnotionerna till ett beslut om ell skrifvelse till Kong!.

Maj:t llled begäran 0111 en utredning af frågan. Sedan denna utredning,

för hvilkell jag ej hinner här redogöra, visat, såsoln jag vågar tro, till full

evidens, att alkoholhalten enbart 'ej kan tagas såsom norm för särskiljallde

af dricka och öl - hvilket naturligtvis icke var någon nyhet för fack

männen -, utan att dertill måste an'vändas extrakthalten hos den vört,

hvaraf drycken brygges, hvaraf följer att kontrollen bör förläggas till bryg

geri~rl1a och ej endast till försäljningsställena, fick 1891 års komite i upp

drag att omarbeta sitt förslag under förutsättning, att sVågdricka skulle

blifva skattefritt. KOlni~en fullgjorde sitt uppdrag förliden höst och före

slog dervid hufvudsakligen följande, nämligen 1) att med svagdrioka skulle

förstås en maltdryck, brygd af vört, byars extrakthalt ej öfverstege 5 %;
2) att tillverkningen af dylikt dricka skulle vara skattefri, om den skedde

vid bryggeri, der ej annan nlaltdryck brygdes; 3) att svagdrycksbryg"ge

riet skulle öfvervakas af en tillsyningsman, som hade at~ infil1l1a sig vid

bryggeriet för hvarje brygd för att borttaga kronans lås från redskapen

- dellna skulle llämligen mellan brygderna vara försatt under lås - och

tillse att vörtstyrkan ej vore för hög, samt 4) att bryggaren skulle betala

kontrollkostnaden, 3 kronor för hvarje 'brygd.

Komiten har ej ansett sig kunna tillstyrka skattefrihet för dricka,

som brygges, vid ölbryggerier, enär drickat kunde användas till blandning
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med öl, hvarigenonl skatt försnillades. Då sålunda en del bryggare skulle

få skatta för sin svagdrickstillverkning, under det att andra finge sin skatte

fri; då skatteförsni1111ing lätt kunde ske hos försäljarne genoln' blandning

af .öl och skattefritt dricka; då vidare statens inkomst af maltskatten na

turligtvis skulle i betydlig grad luinskas gellom skattefriheten för en del

lnaltdrycker och då slutligen den föreslagna maltskatten i ytterst ringa

grad, med 1/2 Et 1 öre per liter, drabbar drickat, har komitens majoritet

ansett sig böra helt och ~ållet afstyrka förslaget Olll skattefrihet för de

alkoholsvaga maltdryckerna. En milloritet inOIrlkomiten har deremot

ansett sig kunna tillstyrka skattefriheten, dock endast under förutsättning,

att till dricka räknas alla maltdrycker, f~r hvilka vörtens extrakthalt ej

öfverstiger 7 %, samt att denna skattefrihet får åtnjutas äfven af ölbryg

garne för det dricka, de tillverka under den tid, då öltillverkilingell vid

bryggeriet ligger nere. Genom det senare 11ledgifvandet minskas den

ojämnhet i tillverkningsvilkor, som ändock kommer att uppsta för olik~

bryggerier, och genonl dricksgränsens uppflyttande till 7 % extrakthalt

vinnes den ur nykterhetssynpunkt afsevärda fördelen, att det bättre, drickat,

det s. k. buteljdrickat, som verkligen kan anses såsom en läskedryck, blir

skattefritt. Enligt lnajoritetens förslag skulle denna förmån endast till

falla den allra sämsta varal1~

En maltdryck, som är tillverkad af 7-procentig vört, kan ej komma

att innehålla mera än ungefär 2,5 volymprocent alkohol. I Danlllark är,

såsom jag fÖrut nämnt, gränsen mellan skattepligtigt och skattefritt öl $att

vid' 2 1/4 vigtsprocent alkohol, nl0tsvarande ungefär 2,8 volym'procent. Om

denna gräns· säges i den förut åberopade officiella berättelsen, att dell visat

sig vara särdeles lyckligt vald, i det att alla underjästa ölsorter (d. v. s.

bayerskt och pilsener öl och dylikt) samt porter' stå. betydligt öfver denna ·

gräns, under det att till och lned de starkare och bättre sorterna hvitöl

(d. v. s. det öfverjästa skattefria ölet) blott sällan närmar sig densamnla.

Danskarne synas således icke bafva smak för vårt iskällardricka, hvilket

ock fraIngår deraf, att i samma berättelse onlnämnes, hurusom försök

gjorts att brygga bayerskt öl af så svag vört, att det blefve skattefritt,

men att detta alldeles Inisslyekats. En hel del af vårt iskällardricka är

dock brygdt på .sådant sätt.

Frågan om svagdrickats särskiljande från andra maltdrycker vid för

säljning har varit remitterad till länsstyrelserna, af hvilka de flesta för-
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klarat, .att med den metod, som kontroll-o och justeringsbyrån föreslagit

för dessa dryckers särskiljande, nämligen att bestämIna extrakthalten hos

den vört, hvaraf drycken är brygd, vore det nästan omöjligt att öfver

vaka efterlefnaden af el1 förordning, som medgåfve fri försäljning af dricka,

medan ölhandeln vore underkastad åtskilliga inskränkningar. Beträffande

detta kontrollbyråns förslag ber jag få nämna, att i byråns utlåtande fraIn

hålIes, att förslaget, förutsätter dryckernas särskiljande redan vid tillverk

ningen och således en kontroll öfver denna, men att någon sådan till följd

af kostnaderna ej kan åstadkommas annat än i samband llled beskattning

af maltdrycjrerna i allmänhet. Byrån har dessutom uttryckligen erkänt,

att kontroll öfver tillverkningen ej vore tillräcklig, utan jälnte denna for

drades från polismyndigheternas sida kontroll öfver försäljningen. Nä~

nu länsstyrelserna i allmänhet förklara sig ej kunna verkställa denna se

nare kontroll, tyckas lltsigterna för en lycklig lösning. af frågal1 vara

rätt små.

Att emellertid skatt 'på maltdrycker förr eller senare kOllImer att in·

föras äfven i Sverige, torde vara höjdt öfver allt tvifve1. Deremot tilltror

jag lnig icke att förutsäga,. hvilket system kommer att väljas. För lnin

del anser jag, i likhet med de båda k0111iteernu, maltskattesystemet :Q1ed

användande af automatiska vågar vara det för oss lälllpligaste, 111en jag är

öfvertygad, att äfven ett par andra system kOITllna på tal.

Många nykterhetsifrare skola nog yrka på alkoholbeskattningel1, trots

de oerhörda kostnader den Jnedför, och lika vis.st är, att lllånga komma

att åberopa erfarenheten från Danmark, som tycks vara så vacker. Mot

dessa senare vill jag erinra 0111 hvad jag redan nälllnt, att ett års erfal:'en

het härvidlag är alldeles för litet, saInt påminna om den leds~mma erfaren

het, SOln vunnits i forna tider hos oss sjelfva och ännu på 1870-talet i ,

l1~inland. Jag säger detta ej blott ur. kontrollsynpunkt, af intresse atJ den

eventuella skatten skall inflyta rigtigt. Det finnes ett annat kanske vigti

gare skäl. Statsmakterna böra ej, onl de också hafva rättighet dertill,

stifta sina skattelagar så, att den skattepligtige rent af inbjudes att begå

bedrägerier.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

samnIanträde den 16 mars 1893.

Ordförande: GeneraldiTektören R. ÅKERMAN.

Herr Professoren G. Mittag~Leffl.er höll ett föredrag om:

Proporti~nella val. *

* På föredragandens begäran har detta föredrag här utes~utits. Möjligen kommer
detsanlma att införas i 1894 års förhandlingar.



NATIONALEKONOMISKA FÖRE.NINGENS

sammanträde den 27 april 1893-

Ordförande: Generaldirektören R. ÅKERlJfA.N.

Sedan den af llerrar revisorer afgifl)a berättelsen föredragits, blef i

enlighet llled den deri gjorda hemställan ansvarsfr~pet beviljad för. näst

lidet års förvaltning.

Herr Professoren A. Lindstedt höll härefter ett föredrag:

Om(nya arbetareförsäkringskomitens. betänkande.

Mall har anmodat mig att inleda aftonens diskussion med ett föredrag

om det lagförslag, SOIU den nya arbetareförsäkringskoluiten i dagarne aJ·
lemnat. D~ emellertid den tid,' sbm här står till lllin disposition, år be

gränsad, men äll1net i fråga är af en lnycket vidlyftig beskaffenhet, har

jag velat in'skränka mig till en kortfattad redogörelse för förslagets inne

håll och till några 'antydningar Oln de hufvudsakligaste skäl och syn

punkter, SOlU varit för komiten beställlmal1de.

Såsoln bekant har den s. k. arbetareförsäkringel1 till ändan1ål att

b.ereda de kroppsarbetande klasserna ekonornisk trygghet under den tid,

deras 'arbetskraft i följd af sjukd<;>ill, ålderdo111, olyckshändelsei~ eller andra'

liknande orsaker blifvit så försvagad, att den icke läl1gre räcker till att

bereda arbetaren sjelf eller den), det åligger 110nolll att fqrsörja, en 'llödig

utkOlTISt. Arbetareförsäkringe)1 olTIfattar således visserligen blott en af de

stora sociala frågorna, men uppenbarligen icke den 'minst vigtiga och
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tillika tvifvelsutan den af dessa. frågor, som lättast kan få sin lösning,

utan att Iuan behöfver rubba grunderna för våra nuvarande salnhälls

institutioner.

Lagstiftarne i alla länder hafva derför också företrädesvis gjort denna

fråga till förenlål för sina 0111sorger, om man också ännu icke, 11led ulldan

tag "af Tyskland, någonstädes kan sägas hafva ernått mera betydande

resultat.

Hvad vårt eget lalld beträffar, veta herrarne, att en stor k0111ite

. redan förut behandlat denna fråga. Jag bellöfver icke närl11are ingå på

denna kOlnites i många afseenden betydelsefulla arbeten, utan erinrar

.endast Oln att' konlitens förslag till lag om sjukkassor: redan gifvit an

ledning till lagstiftning 0111· dylika kassor, lnen att förslaget om" obliga..

torisk olycksfallsförsäkring för in4ustriens arbetare två gånger af riks

dagen afslagits, och att f9rslaget om en, 11ela befolkningen omfattande,

obligatorisk ålderdomsförsäkr~ng hittills ej ansetts pöra föranleda något

åtgörande från statsmakternas sida. Man kunde derföre anse, att åtmill

stone den del af arbetareförsäkringen, SOlll omfattar sjukförsäkringen eller

försäkringen lllot arbetsillvaliditet af kort varaktighet, hade funnit en viss

lösning, "men att det återstod att ytterligare utreda frågan Olll arbetarnes

olycksfalls-, ålderdoms- eller' invaliditetsförsäkri~g, således i allmänhet den

delen af arbetarefrågan,' som afser att bereda" trygghet under deli tid, då

arbetskraftell är fvarC!'ktigt förlninskad eller tillintetgjord.

Vid slutet af år 1891 tillsattes derföre af Kong!. Maj:t .en ny kOluite,

som i visst afseellde kan betraktas SåSOlll en fortsättning af den förra stora

k0111iten, men hvars uppdrag inskränktes til~ de sistnämnda frågornas

utredning. Det är denna nya arbetareförsäkringskomites nyligen a.fgifna

lagförslag, som. skall 'utgöra änlnet fö~~ mitt föredrag.

"Det var gifvet, att den nya komiten i många afseenden skulle koIn111a

att följa principer, som af föregångarne på detta område blifvit följda

eller hvilka redan i andra länder vunnit tillälupning.

Sålunda har kOlniten utgått fråll den' öfvertygelsen, att ett allt ll1era

känbart fran1ti~ädallde behof af en förändring af den s. k. fattigförsörj

ningen gör sig gällande. I följd af industriens egendomliga utveckling

och öfriga förändringar på det ekonomiska olnrådet har arbetarens och

tjenarens ekonomiska ställning visserligen i många hänseenden' förbättrats,

men tillika onekligen blifvit osäkrare än förut.
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Allt oftare inträffar nö~vändigheten för hOl10m att på ålderdomens

dagar anlita fattigvården, eller ock faller lian sina närmaste till last. Och

i hvilketdera fallet som helst blir det ett nådebröd han äter. Utan tvifvel

har man att i detta missförhållande söka en af de vigtigaste anledningarna

till våra dagars sociala rörelser. Följden bäraf blir naturligtvis äfvell den,

a~t fattigvårdsbördan för de öfriga samhällsklasserna blir allt Illera be

tungande. I Sverige har fattigvårdskostnaden fråil' 1885, till 1891 stigit

fråll 9 till 111/4 millioner kronor om året, och det behöfves ingensynner

lig räknekonst för att inse, att denna kostnad ännu länge skall fortfara

att växa i liknande proportion. Under sådana förhållanden franlställer sig

äfven af rent praktiska och ekonomiska skäl' den frågan} huruvida saln

hället icke å sin sida bör kU1111a fordra, att den} som under sin arbetsföra

tid haft arbetstillfälle och arbetsförtjenst, också skall genom egna bespa

ringar söka sörja för sin ålderdom. Fattigvårdens egentliga uppgift torde

väl vara den att sörja för der~s utkolnst, som i följd af oförskyllade

olyckor ej kunnat försörja sig ellei" göra besparingar, lnen icke att blifva

en af de (sparsamma lnedborgarile underhållen pensionsanstalt för säda,na,

sonl väl kunnat spara, mel1 icke gjort det.

En förändril~g ,af dessa förhållanden blir derföre år från år allt nlera

nödvändig, både, för att skaffa arbetaren en värdigare ålderdoln, att för

honom bereda lnöjlighet att för sådant ändalnål göra lälnpliga besparingar

eller, der sådant blir 11Ödigt, tvinga honoIn härtill, och 'för att inskrän~a

fattigvården till dess egentliga uppgift.

Komiten har vidare, äfvenledes i öfverensstänlmelse lned sina före..

gångare, a:nsett, att ett afhjälpande af dessa missförhållanden lämpligare

bör ske på {örsäkringen:s väg 'än genom inrättandet af e11 alllnäll spar

kassa. Likaså har komitell ansett denna försäkring böra byggas ,på lag

stadgadt tvång och tagas Oln band af staten. Utan att här vilja ingå på

den åtminstone' förut mycket omtvistade frågan on1 försäkringstvångets

berättigande, vill jag blott fralnhälla, att försäkringen endast på sådant

sätt kall blifva fullt effektiv och anordnas så billigt och ändalnålsenlig~

SOIU möjligt. Äfven har komiten ,anslutit sig till den uppfattningen, att
. '

den föreliggande frågan lämpligast bör lösas genoln beredande af lifräntor

eller pensioner, således genoDl ett under den äterstående lifstiden fortlöpande

understöd, men icke genom utbetalning på el1 gång af ett större eller

mindre kapital.
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Deremot har komiten i ett anna~ lnycket väsentligt afseende afvikit

från de åsigter, SOIU hittills i alllIlänhet gjort sig gällande. Man har näln

ligen vanligen sönderdelat arbetareförsäkringsfrågan i en mängd smärre

uppgifter och behandlat bvarje sådan uppgift för sig, Iller eller lnindre

lösgjord från de öfriga. Oafsedt sjukförsäkringen har man sålunda tänkt

sig särskilda lagar för arbetarnes olycksfallsförsäkring, för ålderdolTIs-, och·

invaliditetsförsäkring, för enke- OCll barnpel1siol1ering o.' s. v.

KOlniten har härvidlag gått en annan väg och försökt att i en enda

allmällnare försäkring, bygd på så enkla och följdriktiga principer, sonl

det varit möjligt att åstadkoIDlua, förena de uppgifter, som kunna anses

falla inoln arbetareförsäkringe1l8 begrepp. Under det att komiten sålunda

tänkt sig sjukförsäkringen, såsonl ock fallet är inolu vårt land, ordnad

efter särskilda principer, har komiten sökt förena de öfriga försäkrings

uppgifterna i en enda stor pensionsförsäkring, så: att. komitens lagförslag

kanbetr~ktas såsorn ett förslag till reglemente för en pensionskassa, tills

vidare omfattande åtminstone hufvuddelen af de s. k. arbetande klasserna.

·Utan att här' våga inlåta luig på att söka redogöra för de både

pra,ktiska hänsyn och mera principiella skäl, sonl tala för en dylik för

enkling, vill jag endast ·framhålla, ~tt hela arbetareförsäkringen sålunda

på ett, naturligt sätt sönderfaller i de två stora hufvuduppgifterna, sjuk

försäkringen, som afser att bereda trygghet vid arbetsinvaliditet af kortare

eller öfvergående beskaffenhet, sanlt pensionsförsäkringen, 80111 oInfattar

de fall, då arbetskraften varaktigt minskats eller tillintetgjorts. Och 111an

har då äfven den stora fördelen att lättare kunna öfverskåda konseqven

serna af hvad man' vill genomföra och riktigare bedöma storleken af den'

finansiella börda, 111all. åtager sig, än om luan "fördelar fl;ågans lösning på

ett antal detaljlagar eller börjar lned att genolllföra någon viss del af lag

stiftnillgen, t. ex. olycksfallsförsäkringen, ut~n att 11afva klart gjort sig

reda för inllebörden af hvad SOln derefter kall eller lTI,åste kOlnma att följa.

Dell första frågan blifver nu: hverp skall vara försäkrad, hvilka skola

vara medlemmar i denna pensionskassa?

Med undantag af den förra komitens förslag till obligatorisk ålderdolTIs

försäkring har något allvarligare försök att anordna en allmän försäkring

för hela befolkningen icke förekommit. Skälen för en begränsning af för..

säkringen till vissa klasser af samhället äro också talande nog. Dels

skulle kostnaden för försäkringen eljäst blifva alit fÖl" stor, dels visar
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erfarenheten, att antalet fattighjon, som tillhört tjenarnes eller arbetarnes .

k~aSSel\ är 8-:-10 gånger större än antalet af delTI, som förut tillhört de

sjelfständiga yrkesidk~rnes klass, allt i förhållande till storlekell af lnot- _

svarande klasser, och att således behofvet af dylik pensionsförsäkrhlg är

v~da mera trängande för de förstnämnda samhällsklasserna än för de sellare;

dels ligger det slutligen mera i sakens natur att g~nom en pensiollsför

säkring s:kydda de1n mot följderna af arbetskraftens förlust, hvilkas enda

kapital och .medel till utkOlllSt arbetskraften utgör, än då det gäller saUl

hällsklasser, hvilka dessutom äfvel1 hafva andra existensITled.el och för

hvilka derför ell försäkring af helt allnan beska~enhet skulle vara vigtigare

och me~a naturenlig. .

Konliten har derföre i hufvudsak stält sig på samma ståndpunkt

som den tyska lagstiftningen och ansett, att försäkringen åtminstone till

en bör;"an bör inskränkas till de klasser af samhället, hvilkas utkomst är

uteslutande eller hufvu~sakligen beroende af deras arbetskraft. M~n ~en,

sonl. endast bar Sill arbet.skraft att tillgå, måste ställa denna till andras

förfogande, d. v. s. han måste hos andra taga tj"enst eller anställning

IUOt lön.

Kassan skulle derför närmast komma att olnfatta personer, som ar

beta bos enskilda arbetsgifvare och äro anstälda hos dem lnot aflölling,

såsom våra tjenare, vårt statfolk, våra arbetare vid fabriker och verkstäder,

sjömän o. s. v.; vidare arbetsförmäI?-, såsom verkmästare, inspektorer, biträ·

den vid utöfvande' af handel, näringar o. ·d., salut befälbafvare å svenska

fartyg. De som tillhöra d(n~ senare gruppeil, inom hvilken aflöningeI1 äl~

af Illera regelbunden natur, skulle blifva medlemmar af kassan endast i

fall deras afiöning understege 1,800' kronor om året, hvaremot kOllliten

ansett, att de, SOlU hafva en aflöning af mer än 1,800 kronor, lämpligare

kunna söka försäkring på annat sätt. I detta afseende öfverensst~mlner

komitens förslag med den tyska lagen, der man uppstält 2,000 mark om

året såsom öfre lönegräns.

Det är gifvet, att OUl Iuan nu försö~er.definiera en försäkringspligtigt

anstäld, d. v. s. el1 sådan, som är berättigad och förpligtad till inträde i

kassan, en sådan definition, som jag al1tydt och som är å~ergifveri i vårt

lagförslag, icke' kan fullt exakt uttrycka hvad man menar. Någon sådan

skarp definition kall naturligtvis öfverhufvud icke uppställas. Men genolu

definitionen torde åtminstone hufvudkontingenten af dem, som skola för-
4
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. säkras, vara tillräckligt tydligt angifven. 'Endast i fråga om den kategoi~i

af arbetare, .som så att säga befinna sig på utkanten af försäkringen och

om hvilka Ulan icke lned säkerhet kan afgöra, om de äro sjelfständiga t

yrkesutöfvare eller hafva försäkringspligtig anställning hos arbetsgifvare,

blifver afgörandet svårare luen underlättas af ett supplementssta~gallde,

hvilket jag genast skall omnämna.

Komiten har således tänkt sig, att försäkringen till en början ~ndast

skulle olllfatta personer, som hafva en anställnillg af Inera fast ell~r stadig;

varande natur. Komitell har llämligen velat utesluta från försäkringen

de s. k. lösa arbetarne- det är ett- olämpligt namn, 111en jag vet icke

något mera betecknande - icke derfö're att konliten ansåg, att des~a ,skulle

vara i mindre behof af sina pensioner än andra arbetare, utan derföre att

det skulle komplicera försäkringen, .om man skulle taga dem med från

böry"an, och jag tror, att exemplet från Tyskland afskräcker från att söka

försäkra personer, som endast en kort tid taga anställning hos en ~r~

betsgifvare för att snart gå till en annan.

Emellertid är det önskligt, att redan. från början något kunde göras

äfven för dessa Illera »lösa» arbetare. Det är visserligen gifvet,. att om

denna försäkring kommer till stånd, dell skall få en så genomgripande be

tydelse, att dell utall tvifvel i sin ordning .kommer att återverka på för

hållalldena, och särskildt i det afseendet kan' nian 'tänka sig en återverkan,

att de s. k. lösa arbetarne, 0111 de märka, att de kunna hafva förde~ af

att ställa sig i ett fastare förhållande" till sina arbetsgifvare, till en del

åtminstone komUla att så göra.

För att nu' underlätta dylika sträfvandell och äfven afhjälpa svårig

heterna i fråga om fixeralldet af försäkringens gränser, har i lagförslaget

införts ett supplen1elltsstadgande, näInIigen ett stadgande, som 'rör tillfällig

sysselsättning., Tillfällig sysselsättning ställes sålunda i en viss motsats

till begreppet fast anställning. Vi, säga, att den. eller den arbetaren, söm

har tillfällig sysselsättning hos en arbetsgifvare, är Inedlem i kassån för

så vidt Ochullder den tid, hal~s anställning hos arbetsgifvaren varar ell

hel kalendervecka.

.Då emellertid, såsom jag redall .framhållit, ändamålet med kOllliteilS

förslag äfven varit att göra försäkringen så fullständig SOlU lllÖjligt och

att i en ellda pensionskassa förena de vigtigaste af de uppgifter, som

redan bestående milldre kassor ~ökt att fylla, så har kOlniten i sitt förslag
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äfven' velat inrYlnnla bestämmelser, sonl skulle nlotsvara, enke- och barll

pensionering. I likhet med hvad förhållalldet är inolu våra enke- och

pupillkassor räknas derföl~ h~tstru till försäkrad Ulan SåSOlll 'försäkrad under

" del1 tid, luannen.. är nledleln i kassan. En gift qvinna kan således af två

faldig anlednillg vara medlenl af kassan, näluligen, de~s .såson1 gift n1ed

försäkrad man, dels ock såsom sjelf innehafvande försäkringspligtig an

ställning., Statistiken visar dock, att sådant förhållande hör till·undantags

fallen .

. Hvar och en, SOI11 eger någol1 af nu llälnnda qvalifikatjoner, är, för

den tid sådant förhållal1de varar, medlenl af kassan och är genOll1 lagen

förpIigtad dertill. Medlelllskapet upphör en1.ellertid, så snart den försäkrade

trädt i· åtnjutande af pelision, äfvell o.nl han efteråt skulle fortfara att

inllehafva försäkringspligtig allställning, i hvilket fall hans afl~ning icke

torde vara synnerligen stor.

'" Försäkringspligt int~~äder först vid fyIda 18 års åld~r. Alla yngre

personer,- äl1dock de innehafva försäkringspligtig anställning, äro således

uteslutna. Såsonl redan antydts, olufattar fqrsäkringen ej heller personer

i statel1S eller kon11nunernas tjenst. I fråga Oln redan befintliga enskilda

pensionskassor föreslår kOl11iten., att 1lledlenln1arne af en dylik kassa kunna

fritagas från~ försäkringspligt, derest kassans vilkor synas kunna nled

gifva sådant. •

Andra personer än sådana,. SOln il1nehafva försäkriI~gspligtig anställ

ning eller äro hustrur till försäkrade 111äl1, kunna icke tillhöra kassan.

Någon frivillig 'försäkring eller frivillig fortsättning af ett delegareskap,

som upphört, tillåtes således icke. KOluiten har visserligen icke förbisett

det önskvärda i att en frivillig försäkring kunde anordnas, och det är lltOll1

allt tvifvel, ~tt en sådal1 försäkring' så fort SOlU lnöjligt· skall kOll1ma till

stålld, sedall kassall väl börjat: sin egentliga verksalnIlet och tillräckligt

statistiskt l~aterial hunl1it sanlIas. Men: att redan vid försäkringens början,

då .den största enkelhet vid tillämpningeri är af llö~en, kOlnplicera för

hållandena, genom att införa en bredvid stående försäkring, SOlU skulle

erfordra el1 vida kraftigare kOlltrollverksamhet, än SOlU vid den obligato

riska försäkringen enligt förslaget skulle blifva behöfiig, Ilar icke synts

kOlniten lälnpligt. De behof, som en" frivillig försäkring skulle fylla, 11afva

af kOluiten genolu antagandet af vissa grundsatser, 0111 hvilka jag längre

fratTI skall orda,. i bufvudsak blifvit afhjälpta.
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Kassans egentliga uppgift är, såsom jag redan antydt, att, bereda

pens~~on åt delegarne. När får luan d~ pension? Vid hvilken ålder?

Det är då att märka, att komiten icke' föreslagit någon ålderdoms

pensionering i den meningen, att pension skall beviljas vid någon på för- ,

hand bestämd ålder. V~let af en viss pensionsålder, t. ex. af 55, 60 eller

65 år, illnebär redan i och för sig Ilågot godtyckligt; 11ågon princip följes

härvidlag icke. I sjelfva verket är väl meningen med pensionsförsäkringen

att lemna understöd, då arbet~kraftell svigtar och ej längre räcker till att

bereda arbetaren hans utkomst. Och man väljer t. ex., en pensionsålder

af 60 år, emedan man antager, att de flesta då ej längre hafva sin fulla

arbetskraft ibebåll. Erfarenheten visar emellertid, att vid en sådan ålder

många ännu icke behöfva understöd, medan åter, många 'f~re denila pen

sionsålder i följd af sjuklighet,. fö~..tidig ålderdom' o. d. komma i verkligt

behof deraf. Den kassa, SOlU binder sig vid en, bestämd pensionsålder

kan derför endast så att· säga i lnedeltal träffa behofvet i fråga, men

lemnar de särskilda fallen utan afseende.

Äfven en all~lan. omställdighet gör en blott och bar ålderdolnsförsäk

ring från viss ålder lTIindre lämplig, och denna är de olika yrkenas olika

ställning härutinnan. .Inom vissa yrken, särskildt de industriella, är ar

betarens medellifslängd. kortare än inom andra, t. 'ex. inorn jordbruket.

Äro nu pensionsåldern och pensionsvilkoren i öfrigt Hka f~ör .denl alla, så

komma vissa yrken att blifva gynnade på de andras beko~tI1ad, och för

säkringell skulle således komIna att innebära en orättvisa.

Helt annat blir förhållandet, om luan, såsonl komiten gjort, lägger

invaliditets(örsäkringens princip till grund. Enligt denna princip, som

hämtats från den tyska invaliditets- och ålderdoms!örsäkringslagen, utgår

pensionen just från den' stUlld, då arbetsinvaliditet inträder" obel:oende af

åldern. Pensioneringell bärjar då i rätta ögoliblicket och tillgodoser jlist

det behof, som mall med den velat fylla. Att äfven yrkeilas inbördes

ställning då blir luera -rättvis, är uppenbart.

flvad luenar lnan då lued arbetsinvaliditet? Komitens definition

gifveF vid ballden, att den skall anses såsorn invalid, som i följd af ålder

dom, kropps- eller sinnessjukdom, vanförhet eller lyte befinnes vara ur

stånd att, med sådant arbete, som motsvarar hans krafter eller färdigheter,

. vidare sig försörja. Här är naturligtvis icke platsen för en närmare ut

redning af invaliditetsbegreppet. Jag skall derför i11skränka mig til~ några
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exelnpE(l, som tillräckligt tydligt torde åskådliggöra innebörden af detta

begrepp.

Sålunda har det. visat sig, att medelåldern för pensions erhållande

ligger lnellan 60 och 61- år, d. v. s. ungefär hälften af dem, som få pen

sion, erhålla den tidigare, den andra hälften senare. Redan bäraf kunna

herrarne förstå, att lna~1 icke tänkt sig invaliditetsbegreppet särdeles strängt

fattadt och att det således icke är fråga '0111 fullständig arbetsoförmåga.

1 fråga om de fall, der invaliditeten orsakats af olycksfall, har man be

räknat, att sådan invaliditet, som i våra enskilda bolag taxeras till mer

än 20 %, skulle i den föreslagna försäkringen berättigfi till pe11sion. _ I

allmänhet torde väl vår tjenstehjonsstadgas uttryck: »då ingel) lTIed dess

tjenst vidare kal) var~ belåten», ganska adeqvat återgifva, hvad Inan me

nar. Naturligtvis förstås här varaktig invaliditet och således icke vanlig

sjukdolIl, för bvilken försäkring lemnas i våra sjukkassor.

Det torde väl knappast behöfva påpekas, att orsaken till invaliditeten

är likgiltig. Pensionen utgår efter samlna vilkor, vare sig olycksfall, ålder

dOln eller sj uklighet varit anledningen till arhetsoförrnågan. Någon sär

skild olycksfallsförsäkring innehåller förslaget således icke. Slutligen bör

jag äfven 11älnna, att uppnådda 70 år äfvenledes berättiga till pension,

äfven Oln arbetsinvaliditet då ännu icke inträdt.

Herrarne torde nu fråga: detta gäller dock väl endast de manliga

försäkrade och de ogifta. qvinll0rna, men när erhåller hustru;n pension?

Och svaret synes falla af sig sjelf, då IDan vet, att' i. dessa fall alltid

enkepensioneringens princip vunnit tillän1pning, så att mannens död varit

den tidpup.kt, då hon ansetts böra erhålla pension.

KOllliten har emellertid i detta afseende helt och hållet afvikit från

den hittills följda princip'en. Dels 'visade det sig nämligen, att en enke

pensionering i vanlig 111ening skulle blifvit alltför dyr för att kunna ifråga- '

sättas. Redan med ett belopp af 55 kronors årlig pension för hvarje enka

skulle kostnaden blifvit mer än- dubbelt' så stor SOln enligt komitens för-

slag" utan att försäkringen ändock kunnat blifva lika effektiv; och oaktadt

pensionsbeloppen enligt komiteförslaget äro större. H varpå detta beror,

skulle föra för långt att här utveckla.

Me11 det var ännu en annan omständighet af mera ;principielnatur,

som ~yntes tala mot införandet af en vanlig enkepensiol1ering. U11der

söker 'n1an principell för en dylik pensionering något närlnare, finner nlan
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nämligen lätt, att densamma lider af samma brist på följdriktighet som

ålderdomspensione~ingen från viss ålder, hvaronl jag nyss talat.. Det: är

alldeles icke gifvet, att behofvet af pension för hustrun inträder just i och

Ined nlannens död, och å andra sidall kan detta bebof förefinnas jämväl

under 11lannens lifstid. En ung arbetsför enka utan lriinderåriga barn är

principielt ej i större bebof af pension än hvarje annan arbetsför qvinna.

Först då hon förlorar sin arbetskraft, inträder detta behof. I..Jikaså kan

behofvet för en familj .inträda långt innan mannen aflidit. Är hustrun

arbetsoförmögen, är bon ofta till större börda än' om bon icke funnes till.

Komiten bar derför äfven på detta område sökt. genomföra invalidi·

tetsp1'incipe·n. Qvinnall får derför efter komitens förslag, lika väl som mall

nen, pension, då hon blir arbetsoförmögen, likgiltigt om hon är enka, gift

eller ogift, Har derelnot en enka 1ninderåriga barn, så absorberas. en

större eller rnilldre del af hennes arbetskraft genom onlsorgen för deras

uppfostran och försörjning. Det är derför i konseqvens med förslaget i öf

rigt, att ,hvar:je faderlöst äkta barn under 15 år erhåller en lllihdre pension.,

Komitens hela förslag är således bygdt på en enda princip, SOlll i

enkelhet oc~ följdriktighet icke iemnar något öfrigt att önska. Detta är

nu godt och väl i teorien, Men huru ter sig saken i praktiken? Är icke

framför allt bestämmandet af tidpunkten för invaliditetens inträdande. så

svårt, att en ålderdoms- och enkepensionering ändock. varit att föredraga?

Jag skulle vilja svara härpå, att förhållandet snarare är alldeles om·

vändt. I teorien är det så godt som omöjligt att skarpt definiera ett så

sväfvande begrepp som invaliditeten. Hvad deremot den praktiska tillämp- ,

ningen beträffar, så har .erfarenheten redan visat, att svårigheternå icke

äro så stora, som mall skulle kunna tycka.

Vid flera pensionskassor i utlandet har invaliditetsprincip~n redan

från århu~1dradets början med fram,gång tillämpats. De tyska järnvägs

förvaltningarna hafva sedan mer än 20 år tillbaka f<:Hjt samma princip

,vid pensionering af sina tjenstemän och arbetare. Pensionen utbetalas

icke vid någon viss ålder, utan' då ,den anstä~de icke längre anses duga

för sin befattning. Olycksfallsförsäkringsbolagen lla~va sedan länge löst

den icke mindre svåra uppgiften att allgifva olycksfallsil1.validiteten i pro

cent, utan att några olägellheter eller tvister försports. Och att det tyska

folket vid sin allmänna arbetareförsäkring tillämpat samma grundsats är

naturligtvis ett ytterligare stöd för kOlnitens åsigt härutinnan. Visserligen
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bar .denna försäkring ännu endast en kortare tid, nämligen från början af

1891, varit i verksamhet, men redan hafva tiotusenden af pensioner beviljats

på grund af inträdande allmän invaliditet. De klagomål, som förllUnltnits,
J . . .

hafva' icke bärledt sig från' svårigheten att bestämma tidpunkten för in-

validitetens inträdallde, utan ,från andra oInständigheter, som bero på be

stälunlelser i de~l tyska lagen, som vi sökt att undvika. .

Redan dessa fakta tala tillräckligt tydligt för min uttalade åsigt, att

invaliditetsförsäkring mycket väl låtet praktisera sig. Till yttermera säker

net har 'kollliten i sitt förslag inlagt en del lnoment och bestämmelser,

SOlU skola bidraga till underlättandet af försäkringens gel~o~förande och

till förekommande af lllissbruk. Sådana moment äro t. ex. pensionernas

växa~de med försäkringstiden, bestälnmelsell Oln att den, som söker pen

sion, sjelf skall bekosta läkarebetyget, o. s. v. Den vigtigaste bestämmelsen

torde vara, att ingen erhåller pension, som icke varit medlem af kassan

under minst #5 år, så vida ej olycksfall vållat invaliditeten,' i bvilket fall

väl möjligheten af simulatioll i regeln torde få anses utesluten.

Jag' kommer nu till frågan om pensionsvilkaren och kostnaden för

försäkringen. ,Då det är helt naturligt, att de försäkrade sjelfva i väsentlig

mån böra bidraga till kostnadens bestridallde, blifver första frågan den,

om mall skall göra 'afgifter och pellsionsvilkor lika för alla, eller ora de

böra göras olika för olika kategorier af försäkrade. Enligt den förra

arbetareförsäkringRkomitens förslag till ålderdomspensiollering af hela be

folkningen, voro vilkorell desallllna för alla. I den tyska försäkringen dere

mot äro de försäkrade indelade i ett visst antal löneklasser, ehuru löne

gränserna icke strängt rätta sig efter den verkliga ai"betsförtjensten.

Äfven, vår kOlnite har ansett en dylik indelning i löne- eller p~nsions

klasser nödvändig. Det ~r ju klart, att t. ex. en qvinlig tjenare icke

skall mäkta betala samnla afgift som en yrkesarbetare eller en arbetsför

man. Och lika klart är det, att anspråken på pension i de anförda fallen

är väsentligen olika. Ville Ulan bestämma samma vilkor för alla, blefve

man nödsakad att rätta sig efter de lnindre väl aflönades förhållanden, för'

att icke göra försäkringen för dem alltför betungande, och i sådant fall

skulle försäkringen åter för de öfriga ,blifva af luindre betydelse.

Den ideala formell för försäkringen skulle väl vara att rätta för

,säkringsv:ilkoren efter hvars och ens verkliga arbetsförtjenst, och det är

gifvet, att försäkringen framdeles, då större erfarenhet ,hunnit samlas, äfven
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skall utveckla sig i den riktningen och allt vidare individualiseras. Men

att nu i början åstadkomma något dylikt, sktllle allt för mycket komplicera

saken, och för öfrigt skulle sådant icke vara n1öjligt af den anledningen,

att vårt land icke eger någon slags lönestatistik att lägga till grul1d för

beräkningarna. Man finner äfven lätt, att förslagets bestänlmelser blif

vit valda så, att en dylik framtida utveckling icke på något sätt för

hil1dras.

Det gälde således att träffa begränsningen af de pensionsklasser, som

skulle införas så, att å en,a sidan bristfälligbet~n hos det statistiska ma

terialet icke skulle lägga hinder i vägen för anställandet. af de nödiga

kostnadsberäkningarna, och· å andra sidan så, att. hvarje klass för sig skulle

omfatta en i afseende på existensvilkor så homogen g!UpP af försäkrade,

som det var möjligt att åstadkoilllna.

Det visade sig då genast lämpligt att salnmanföra alla de försäkrade

qvinnorna till· el1 enda pensionsklass. Af de olDkring 187,000 ogifta qvin

1101', som vid försäkringens början skulle' tillhöra kassan, 'äro nämligen ej

mindr,e än 166,000, såJedes öfver 90 %,. qvinliga tjenare. Och i fråga

Oln de 169,000 hustrur till försäkrade män, som 'kassan skulle omf~ttu,

torde man väl äfven kunna anse, att deras ekonomiska vilkor och an

språk icke väsentligt afvika från de förras. Och att för de 6-10 %
qvinnor, hvilkas ekonomiska ställning kunde hafva motiverat särskilda

pensi6nsbestämmelser, redan vid försäkringens början inrätta en särskild

pensiol1sklass, syntes komiten icke nödvändigt. Den pensionsklass, tillllvilken

sålul1da alla de q~inliga kassamedlelumarne hänförts, bär i förslaget be

nänlningel1 den tredie pensionsklassen.

De. manliga försäkrades existensvilkor förete visserligel1 betydligt

större skiljaktigheter. Dock finner man snart, att IDan här i hufvudsak

har att göra med två kategorier. Den ena gruppen utgöres af drängarne

och statarn'e i jordbrukets tjenst, -hvilkas aflöl1ing till största delen utgår

i naturaförmåner och :p. \Tilkas kontanta lön är jämförelsevis ringa. Den

andra gruppen on1fattar de egentliga yrkesarbetarne och förlnänllen, hvil

kas aflöning i regeln utgår i reda penningar och der lönens kontanta be

lopp är .vida större än i förra fallet.

Det är nu visserligen svårt att afgöra, huruvida existensvilkoren äro

. sämre i det ena än i det andra fallet, inen dessa vilkors olika beskaffenhet

synes dock böra medföra en olikhet i fråga om ställningen inom pensions-
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kassan. Utan tvifvel är .förmågan att bära en kontant afgift till kassan

större inom den grupp, der aflöningen i hufvudsak utgår i kOl~tanter, än

der detta icke är förhållandet. OCll på samlna gång vill det förefalla, som

om pellsionens b.elopp, i följd af att reda penningar inom jordbruket van

ligen hafva ett relativt större värde, äfven bör sättas högre i det.förra än

i det. senare fallet.

Koiniten har derför valt beloppet af den kontanta afiöningen till in

delllingsgrund vid indelningen af de lnanliga försäkrade i pensionsklasser.

Till den första pensionsklassen räknas den försäkrade, om och, så länge

den kontanta delen af hans lön uppgår till 10 kronor eller mera, för vecka

räknadt. Är den kontanta veckolönen lnindre, tillhör han den and?'a

pensionsklassen. '

På sådant sätt kan det visserligen ganska ofta förekolnnl~, att den

försäkrade under sin försäkringstid än tillhör den första än den andra

pensionsklassen. ,En dylik föränderlighet af förhållandella kommer dock

icke att' medföra ~ågra olägenheter vid den praktiska tillämpningen.

~1an kan antaga, att vid försäkringens början omkring 350,000 män,

således ungefär lika ll1ånga som qvinnOI'lla, kom~a att tillhöra kassan.

Af dessa komma två tredjedelar på den första och en tredjedel på den

andra pensionsklassen.

Inom dessa tre pensionsklasser skola nu afgifter och pensioner

vara olika.

Hvad då först ,pensionens årliga 'storlek angår, så rättar den sig icke

allenast efter den eller de pensionsklasser, den försäkrade förut tillhört,

utan äfven efter längden af dell tid, hall varit försäkrad. E'ör qvinnorna,

som ju alla tillhöra en o och saJnma pensionsklass, rättar sig pensionens

storlek naturligtvis endast efter försäkringstiden.

Rättast hade måhända varit, att sätta pensionen i direkt proportion

till försäkringstiden. Men i sådant fall skulle pensionerna blifvit alltför

obetydliga för personer, som endast en kortare tid tillhört kassan, innall

de blifvit invalider. Af denna anledn~nghar 'komitell föreslagit, att pen

sionen skall utgöras af en konstant och för alla lika del och af en' 'för

änderlig, mot, försäkringstiden proportiolleI del.

Den konstanta delen af pensionen' utgör 50 kronor. '

Dell föränderliga delen är olika stor för de olika pensionsklasserna

och föreslås till 10 öre i den första, 5 öre i den 'andra och 2 öre i den
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tredje pensionsklassen för hvarje vecka, som den försäkrade vai~it medlem

af kassan. För årets 52 veckor betyder detta således en årlig tillväxt af

den frarntida pensionen af resp. kronor 1,04,. 2,60 och' 5,20 för hvar och en

af de tre pel1sionsklasserna.

De minsta pensioner, som kunna erhållas, svara mot 5 års försäk

ringstid, räknad till 260 veckor. Dessa lnininlipensioner blifva derför'

respektive kronor 76, 63 och 55,20 inorn de olika klasserna.' ..pnder

försäkringens första 5 ål~ blifva pensionerna icke högre. Jag erinrar här~

vid om hvad jag förut olnnälnnt, näI11Iigen. att ingen kan få pension, som

ej varit medlem af kassan 'under minst fem år, så vida ej olycksfall varit

anledning till invaliditeten, i hvilket fall pensionen beräknas som om de

5 åren tilländalupit.

.Ju längre försäkringen varit i verksalnhet och dell försäkrade till

hört kassan, desto större blifva pensionerna. Då försäkringen efter· unge

fär 50 års förlopp i förevarande afseende uppnått sin fulla utvecklIng,

hafva de, som då få pension ocll hvilka från sitt 18:de år tillhört kassan,

i. medeltal' varit försäkrade 41,8 år. Räkna vi för enkelhetens skull 40

försäkringsår och 50 veckor, på' året, gör detta 2,000 försäkringsveckor.

Ha~" den försäkrade hela tiden tillhört den första pensionsklassen, blir såle

des 'tnedelpertsionens belopp under sagda förutsättning 50 kronor + 2;000

tioöringar, d. v. s. 250 kronor. I den andra pensionsklassen blir medel

pension~n 50 kronor + 2,000 fenlöringar eller 150 kronor, och i den tredje 50

kronor + 2,000 tvåöringar eller 90 kronor. Har den försäkrade under tiden

tillhört olika klasser, rättar sig pensionsbeloppet derefter. Har t. ex. en

arbetare tillhört den andra pensionsklassen under 1,000.veckor - nära 20 år

- och del1 första under lika lång tid; så blir pensionen 50 kr. + 1,000.'0,10

+ 1,000. 0,05 = 200 kronor o. s. v.

Dessa nu anförda siffror äro medeltal, så att ungefär ena hälften af

dem, som, få pension, erhålla en mindre, andra hälften åter en större

pension. I verkligheten blifva dock differellserna i allnlänhet icke så ~ärdeles

betydliga, då nlan lätt kan förstå, att illvaliditeten i de flesta fall inträder'

först efter 50 eller 55 års ålder. SåSOlll jag redan nämnt, erhålles pension

vid 70 års ålder, äfven on}· invaliditet då än11U icke skulle vara förhanden.

Barnpensionerna hafva icke kunnat sättas högre' än till 30 kronor,

för llvarje faderlöst äkta barn under 15 års ålder. Att dessa pensions

belopp icke blifvit högre, har naturligtvis föranledts af ekonomiska skäL
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l Pensionerna lltgå qvartalsvis och lyftas å den postanstalt, som för

pensionären är beqvämast.

'Kost1~ade1~ för hela försäkringen skall enligt komitens förslag bestridas

dels genOlTI löpande .pensionsafgifter, dels genonl statsbidrag.

Pensionsafgifterna tänkas utgå för vecka, ehuru de i praxis natur

ligtvis äfven kunlla erläggas för månad, qvartal o. S.v. I den första

pensionsklassen är veckoafgiften beräknad till 50, i I den alldra till 30 och

i den tredje till 20 öre.

Dessa afgifter erläggas. endast för dem, som innehafva försäkrings

pligtig anställning, OCll utgå under hela den tid sådan anställning varar,

dock ej längre än tills pension erhålles. Under den tid försäkringen af·

brytes genoln sjukdom, erlägges ingen afgift, lnel1 denna tid räknas ändock

såsoln försäkringstid. Försäkringen är dessutonl kollektiv, så att afgiftens

storlek icke beror på den försäkrades ålder eller helsotillstålld.

För hustru,r, som icke llafva försäkringspligtig anställning, 111en hvilka

liksom öfriga qvinliga försäkrade tillhöra den tredje pensionsklassen, er

läggas således inga afgifter. Vid första påseende kall detta förhållande

synas egendomligt, mell det är i sjelfva verket. int0t annat än hvad soI?

praktiseras i alla våra enke- och pupillkassor. Inom dessa kassor räknas

hustrull såsom nledlem, så länge hon är gift IIled en delegare, och gifta

och ogifta delegare betala- samma afgifter. Så' äfven här. Kostnaden för

hustrurnas pensionering är lagd på afgifterna för de manliga försäkrade

och uppgår till ungefär en fenltedel af afgifterna för dessa.

Beträffande pensionsafgifterna är nu vidare att märka, dels att de

äro fastå nettoafgifter, svarande mot försäkringens värde för den, som vid

val1lig ålder inträder i kassan, dels att de skola bäras aj' arbetstC!ga1~e och

arbetsgifvare geme1lsan~t, och till h~lften för hvardera.

H vad beträffar bestämmelsen om att arbetsgifvaren skall betala lika

mycket sonl hvar och en hos honom anstäld person~ så skulle det taga

allt för lång tid att här angifva de skäl, son1 för komiten .varit afgörande.

Jag vill en?ast.påpeka, att det är en kärnpunkt iförslaget"atthelalletto

afgiftell för försäkringen erlägges af arbetstagare OCll arbetsgifvare gemen

saInt, och att af denna afgift ingen del lägges på det alllilänna, staten eller

kommunell. Det är således· för förslagets tekniska byggnad likgiltigt, Oln

arbetstagaren eI~sam eller arbetsgifvaren ensan1 betalar hela afgiften, eller

huru stor del af densamIna, som lägges på ena eller andra parten. I
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hufvudsak beror detta förhållande på kassans egenskap att vara en pensions

kassa för lnedlemmar af vissa qvalifikationer.

Redan af llvad som nu blifvit antydt, kan mall förstå, att afgifterna

till kassan, för så vidt man vill göra missbruk af försäkringen oskadliga,

ej få vara lägre, än hvad sonl svarar. Inot försäkringens värde för den i

framtiden vanliga inträdesåldern i kassan, d. v. s. 18-20 år. I annat·

fall måste en kontroll allordnas, SOlYJ, för att vara tillräckligt 'verksam;

skulle kunna blifva lnycket rnenlig för den sociala verkan, man dock äfven

med den förevarande l.agstiftningen åsyftat. . .

Men då ,försäkringen gjorts obligatorisk, böra naturligtvis sanlma af

gifter ej heller vara större. än nyss nämnda försäkringsvärde, utan bör

försäkringen vara så anordnad, att de, som allt framge11t inträda i kassan,

så att säga få full valuta för sina penningar.

Komiten har derför . också lagt grundsatsell om fasta pre1nier till

grund för sitt förslag, så att t. ex. 'den för f?rsta pensionsklassen bestämda

veckoafgiften af 50 öre beräknats ~omma. att just motsvara värdet af den

försäkrades egen framtida pension och af pensionerna för hans hustru OCll

barn, förutsatt att han inträder i kassan vid så unga år SOlll 18·~20 års

ålder och att hån qvarstannar i försäkringen, ti~ls han får pensi.on eller

aflider. Huru det förhåller sig med de fall, der dessa förutsättningar fela,

skall jag nämna litet längre fram.

Strängt taget borde lnan i vårt land knappast behöfva IIlotivera ett

sådant tillvägagående, då ju alla våra pens.iol1skassor, både offentliga och

enskilda, äro bygda på principen för f,asta premier. Men då Ulan i ut~

landet, och särskildt i Tyskland, vid genomförandet af arbetareförsäkrings

lagstiftningen äfven tillämpat andra grundsatser, vill j~g med några få

ord påvisa karaktären af dessa åndra' metoder.

Dessa metoder äro nämligell ett slags utdebiteringssystem. Man ut

debiterar för hvarje år hvad som erfordras för att täcka de löpande ut

gifterna jämte afsättningar till en större' eller mindre reservfond. Huru

vår försäkring unde·r sådana omständigheter skulle kommit ~tt taga sig

ut i framtiden, kall man lätt åskådliggöra genom att föreställa sig, huru

vi nu skulle haft det, Oln våra förfäder vid århundradets I början, för att

göra det beqvämt. för sig, inrättat en sådan pensionskassa efter ett dylikt

'mer eller mindre modifieradt utdebiteringssystem. I stället för den af oss

för all framtid föreslagna veckoa~giften af 50 öre i den första' pensions.
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klassen, 'skulle vi i sådant fall nu haft en veckoafgift af omkring en krona.

Oaktadt hela· försäkringen för denl, SOlU hädallefter inträda i kassan, ej

är, värd mer än en veckoafgift af 50 öre, s~ulle man ant fralngent. fått

betala dubbelt så mycket! Jag behöfver väl knappast tillägga, ätt den

tyska regeringen icke 'baserade' sina förslag på dylika principer, utan att

en lnajoritet i riksdagen, af fruktan ~ör allt för stora fonder, ge,nollldref

deras tillänlpning.

Den - omständigheten, att fasta prenlier lagts till grund, leder näln

ligen till att utgif~erna under försäkringens första tid betydligt understiga .

inkomsterna och att till följd häraf en fond, pensionsfonden, kommer att

bildas. Det är naturligtvis det llöga belopp, hvartill denna fond kan

komma att uppgå, och farhågorna ,ör dess förvaltning ill. In., som gjort,

att 111an understundom ryggat tillbaka för metoden 'med fasta premier.

Naturligtvis har äfven kallliten tagit hänsyn till dessa betänkligheter och

sökt trycka ned fOlldbildningen till ett minimunl.

Med den räntefot af 3 1/2 J~', som vi valt, lned de afgifter och pen

siailsbelopp, som vi föreslagit, och under förutsättning, att försäkringell

skall komma att alnfatta de klasser af befolkningen" som jag i början af

mitt föredrag angifvit, kall fallden beräknas efter omkring 80 år, då kas

san l1~ått sitt s. k. jämnvigtsläge, komma att uppgå till knappt 400 lllil

lionel', eller noga räknadt- till 393 rnillioner kronor, aln intet afsende fästes

vid befolkningens möjliga tillväxt. Med kassans jäIDnvigtsläge förstås det

tillstånd, då utgifterna hunnit växa upp till samma belopp som inkomsterna,

så att derefter någon nämnvärd ökning af fonden ej vidare' eger rUln.

Då llU kas~ans inkomster komma att bestå af både inflytande af

gifter och af fondens årliga ränteafkastning, torde Ulan väl först fråga,

Oln lnall ej genaln ett dylikt arrangelnent blir alltför beroende af ränte~

fotens vexlingar.' Å andra sidan fråga herrarne nog äfven, aln ej svårig

heterna blifva allt för stora vid förvaltningen af ett stort kapital, särskildt

för att ernå den beräknade erforderliga räntan.

Att lemna ett fullständigt svar å d~ssa frågor, skulle föra mig allt~

alltför långt. Beträffande den första frågan vill jag derför endast fram

hålla, att, vårt förslag går en ln~delväg, mellan de olika möjligheterna

härvidlag. : Såsaln exempel på ytterligheterna i detta h'änseende vill jag

först anföra den förut olntalade utdebiteringsmetoden. Här utdebiterar

man endast så lnyc~et, som behöfves för att täcka årets löpande utgifter,
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oc'h en lllindre afsättning till en reservfond. l sådant fall kOlllma in

kOlI1sterna att uteslutande eller till största delen bestå' af direkta afgifter,

hvilka derför också, 'SOlll jag llälnnt, blifva lnycket dryga. Då deremot

ingen eller blott ell obetydlig fOlld salnIas, så blir kassan nästan oberoende

af räntefo.ten. Går IUa1} åter så till väga, som ofta illera vällnent än pr~k

tiskt blifvit ifrågasatt, att luan vid hvarje barns födelse gör en insättning

af en lnindre SUln111a för att skaffa den fullvuxne pension, så blifva vis

serligell de direkta afgifterna eller insättningarna ganska drägliga, lne11

en oerhörd fond saluIas, så att slutligen inkolnsterna blott till 8 a 10 :%
utgöras af direkt inflytande afgifter, och det öf~iga behofvet n1.åste täckas

genoln fonden3 ränteafkastIling. I detta' fall blifver kassan naturligtvis i

hög grad beroende af räntans växlingar.

KOluitens förslag' intager l1U, SOln jag redan Jralnhållit, en mellan

ställning i dessa 11änseendel1: . )fondbildningen har näinIigen här blifvit så

afpassad, att kassans inkoluster en. gång kOlnma att bestå af pensions

afgifter och ränteinkolnster till' ungefär hälften hvardera. På sådant sätt

blifver både fondens belopp relativt måttligt och afg~fterna ej större, än

hvad just är rättvist.

Beträffande åter den andra frågan eller den Oln betydelse11 af en

sanllad fond af nära 400 millioner vill jag dels nälnna, att den förra kOll1i

ten vid sitt förslag vågade' för'utsätta 'sanllandet af en dubbelt så stor fond,

dels äfven anföra några fakta r~rande kapitalhopningen i våra banker.

Sålulida har depositionsrörelsen i våra enskilda solidariska banker

under de .senaste 20 år vuxit' från 68 111illioner den 31 december 1871 till

325 millioner i närvarande stund.· Parallelt bärlned gå insättningarna i

våra sparbanker, sonl samtidigt vuxit fråll 57 'till 300 millioner. Under

de 20-25 sista åren ·bar således i våra banker ett" kapital aJ öfver 600

111illioner samlats. Redan denna summa visar, att de 400 millioner, hvarolll

det är fråga i komitens förslag, icke i och för 'sig äro afskräckande och

blifva det ännu luindre, Oln lnan betänker, att nIan här bar hela 80 k01l1

Inande år på sig, således 3 till 4 gånger så lång tid för blott två tredje

delar så stort kapital.

Beträffande placeringen af de öfverskjutande Inedlen, kOIDlua natur

ligtvis . lnånga utvägar att användas, och här är icke platsel~ att ingå på

en närmare .undersökning af dessa utvägar. Jag vill dock aliföra ett rent.

teoretiskt exempel på huru penningplaceringen skulle kuulla gå för sig,
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och jag väljer detta exempel dels för att visa, att penningen1arknadell icke

skall behöfva be~ungas i nälllnvärd grad, dels för att gifva her1"ar11e en

föreställning 0111 arten af den kapitalbildning, som här skulle ega rUIl1.

Om lllan 11ällllige~1 placerade de öfverskjutande inko~usterna på det

sätt; att man satte in, dem på depositioll i våra enskilda solidariska banker,.

och om man ville proportionera ut dem på bankerna i förhållande till

deras nuvarande depositioner, så skulle t. ex. Skånes en3kilda bank, sonl

för närvarande har en depositionsfond på 30 lllillioner, första året få 1110t

taga 900,000 kronor, ocll lika nlycket under de följa11de felll å~'Ien. Derefter

skulle den årliga depositionell börja lllinskas, och efter 25 år skulle ll1an

icke sätta in något vidare. Man skulle nu börja an.vända äfven räntan.

Tro' berrarne, att Skånes enskilda bank skulle hafva något elllot en sådan

öfverenskolllluelse? Detta är blott ett teoretiskt exenlpel för att visa, att

det, icke är så farligt nled dessa 400 lnillioner, sonl man föreställer sig.

I sjelfva verket komnler naturligtvis pe11ningarnas placerande endast delvis

att tillgå på detta sätt. Men då vi såsom kassans utlåningsränta antagit
e

den så godt som lägsta inlåningsränta, SOlll våra banker haft under de

20 sista åren, och då vi föreskrifvit, att vår kassa. minst hvart tionde år

skall försäkringstekniskt pröfvas för att kllnna i tid vidtaga de försigtig

hetsmått, sorn kunna erfordras, torde man väl med .lugn kunna se franJ.

tiden till mötes.

Jag öfvergår nu till statens förhållande till kassa,n.Jag har redan

framhållit, att afgifterna här så beräknats, att de precis lllotsvara fÖl~säk

ringens värde för den, SOITI inträdde i kassan vide)l lnedelålder af 18-20

år. Premierna, äro således llettopr'emier -först och frälllst i den l11eningen,'

att förvaltningen icke skulle bestridas llled denl. Det, S0111'4 behörves .utom

dessa nettoprelnier, för att försäkringen. skall komlna i gång i den o111fatt

ning, som är b~räknad, ha vi tänkt oss, att statell skulle bestrida. On1

statell vill göra försäkringell obligatorisk, så torde det, trots de stora för:

delar ·kassall erbjuder, vara statens .pligt att ställa så till, att alla de för

säkrade erhålla all del} valuta de kUllna få för sina ,afgifter, OCll således

taga på sina skuldror den utgift, SOIn ytterligare behöfves. ,Vi hafva be

räknat, att förvaltningskostnaderna' uppgå till ungefär 2' X;' 'af hela· inkoll1

stell --,- jag hoppas att herrarne' luedgifva, att detta· icke är någo11 dyr

förvaltning, då det gäller e11 såda11 försäkringsinrättning. Jag skall räkna,

högt och antaga, att den ,är värd 250,000 kronor' Oln året.
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Detta är emellertid en relativt obetydlig del af hvad vi tänkt oss,

att staten skulle bidraga. Vi hafva nämligen också af. skäl, som jag icke

behöfver vidare utlägga, ansett det vara lämpligt, att den nuvarande gene

rationen - ,de, som vid försä~ringens början befinna sig lnellall 18 och

55 år - skulle med ens blifva medlemmar i kassan. Det är' emellertid

klart, att för ell person, sonl mellan 30 och 40 år inträder i pensions

kassan, de afgifter icke kunna räcka till för ~ans pensionering, som be

räknats' gälla för personer, som vid 18 års ålder inträda i kassan. Om

den nuvarande generationen skall tagas lned, behöfves det således ett till

skott för att fylla bristen. Detta är den bufvudsakliga andelen, vi tällkt

att staten skulle gifva. Huru mycket går denna till? Svaret beror på,

under hvilka former, man vill att detta' bidrag skall utgå. Hvad belopp

statell 'skall betala, är beroende på, buru man fi~erar det. Det är gifvet,

att Oln man 'ville förfara riktigt rationelt, borde man ställa så till, att

statens utgift upphörde, då den Iluvarande generationen vore utdöd. I

.detta 'fall ställer man statsbidraget p~ 80 års amortering, och st~ten skulle

då under 80 år genOll} -ett årligt bidrag af 2 1/2 millioner, kunna befria

sig fråll denna förbindelse.

Det gifves emellertid ännu en sak, som kanske är den vigtigaste sidan

af försäkringen. Utan tvifvel hafva många af herrarne redan flera gån'ger

. önskat svar på frågan: detta är alltgodt och väl, men huru många äro

försäkrade under hela sltt lif, och huru går det för de ofriga? Huru lllållga

gå 'jcke ut ur kassan på grund a~ arbetslöshet? Det finnes en lnängd

gesäller och drängar, som arbeta' hos sina herrar endast en kO,rtare tid och

derefter blifva sina egna; hvad bafva de för nytta af att .hafva varit 111ed

i försäkringen? 'Detta är en så 11lycket vigtigare fråga~ S0111 det visat sig,

att dylika ,förbållallden alldeles icke kunlla kallas för und~ntagsfall. Man

kall nämligen antaga, att af alla dem, so~n vid 18-20 års ålder inträda

i försäkringen, icke lllindre än 45 ,%' d. v. s. nära hälften lemna den

samma, innan de blifva pensionsluässiga,- derigenolll att de öfvergå till

sjelfständig yrkesutöfning eller blifva lösa arbetare. Huru skall det gå

med dessa?
Herrarne veta, att det i allmäl1het brukar vara så, att de, som lemna

sina kassor, förlora sina fördelar eller få tillbaka sina afgifter eller få stå

qvar och fortsätta att betala eller' något dylikt. Vi hafva icke upptagit

någon af dessa metoder, ,utan i alllnänhet genomfört en princip, som jag
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tror, ~tt vi äro de första, SOlTI försökt oss på, en princip, bvars möjlighet

-är beroende på kassans egenskap att vara obligatorisk - den principen

-nälnligen, att afbrott i förSäkringen eller upphörande att vara medlem i

kassan icke IIlinskar de anspråk, som en. gång' äro fÖl'värfvade. Då en

'person skall hafva pension, frågar man således icke : har du ?etalat af

.gifterna i oafbruten följd? utan endast: lu,~rl~ -rnånga afgifter har d u in

alles betalat?

Hvilken bety~else denna princip ska11 hafva, torde herrarne lätt kunna

föreställa sig. Jag skallIlämna några exelupel. En s. k. lös arbetare be

böfver på detta sätt,. på grund af bestälnmelsen OUl tillfälligt arbete under en

'·vecka, .endast salnIa ihop feln. års försäkringstid eller 260 veckor för att,fåsig

en lninimipension garanterad. ,Vidare, hvad drängarne på landet beträffar,

visar det sig, att många af detu blifva jordtorpare. Man har ansett, att

dessa senare icke borde tagas lned, då de icke kunna sägas stå' i aridras

tjenst, utan snarai"e äro att betrakta såsom arrendatorer. Det ,visar ,sig,

att 95 % eller så godt som alla dessa jordtorpare förut. varit drängar,

och att dölna af statistiken har det st.ora fle~talet af dem varit drängar

under IIlinst fem år OCll i rnedeltal u\lder tjugu år. .D~ hafva således

hunnit förvärfva sig pensionsrätt, efter tjuguårig pensiollstid räknadt. Hvarje

gesäll, som 'blifvit egen mästare,' h.varje handelsbokhållare, som blifvit sin

egen, kan icke sägas gå miste Oln sin 'besparing, u,tan får tvärtoln tnera.

valuta än de afgifter, han erlagt, äro, värda.

Om nämligen en persorl utträder ur kassan t. ex. vid 30 år och blir

~1 egen, går denna .miste om alla de afgifter, han sedermera skulle er

lagt, och detta är en förlust för kassan; n1en å andra sidan gör kassan

en vinst, derigenoln- att pension~11 icke blir så stor för hononl eller hans

11ustru. På detta sätt minskas kassans förlust, men blir dock i alla fall

en förlust. Vi hafva emellertid· ansett, att denna princip är en så stor

:fördel för en sådan pensionskassa, att det är statens skyldighet' att betala

den rIlellanafgift, SOln hä~ behöfves, ty ruan kan. icke rättvisligen lägga '

oenna .på de öfriga medlemlnarne i kassan. E~ellertid är de111ja utgift

icke så stor, som herrarne kanske skulle frukta, men den blir naturligtvis

en utgift, SOln kommer att .fortfara så länge kassan' består. Den' motsva-

, rar .ett konstant årligt ttllslag af ungefär' l/s million eller 330,000 kronot.

Detta är således äfven en statens b1ifvande utgift.

Lägger man nu tillsamrnans alla dessa statens bidra.g, komma de att

5
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under de _närmaste 80 åren lltgöra i rundt tal 3 ..milliq.n-er ·.kronor.per år~

Efter 80 år skulle. staten icke behöfva ·.beta.-la··: mer .. än uågot öfver,.1/2 mil

lion, ,och dervid skulle det ~edermera f9~bli~va..

.' En1ellertid är det l~~d detta, ·sonl .med..så rnycket a~nat i denna för

säkring, att den ene tycker Oln det sätt~t, den·andre OUl ett annat. Tyvärr

är dock försäkring~n, af sådan beskaffel~het, att .,gör ,man. sig det riktigt.

beqvälnt på ett håll, skjuta besvärligheter upp på ett annat. " Så är äfv.en

förhål~andet llled det nu nälnnda sättet att no;r-n1era statens bidrag. För-,

delen är naturligtvis, att statens utgift i frarntidenblir relativt obetydlig'

och under de för~ta 80 åren ej heller ..allt. för, bett;lllgande.. För :pensions

kassall s,k·ulle .emellertid, följden 1?lifva, den, .att ,fonden, i ·stället för att blifva,

393. ,millioner, skulle. stiga ända till 615 millioner ,krQl1or.,

, pels af denna anledn.ing, dels äfven af. statsfinansiella skäl, för, att·

göra state'ns" börda .. under de närmaste, åren .!ättftre, har komiten fixerat.

state~ls bidrag på ,an11at sätt ·och· bundit del1~,~mma vid deu fa~tiska. pen

sionskostnaden. ' Statens bidrag skall nä111ligen enl~gt, komitens förslag

bestå i ett bidrag till hvarj.e utgående perision~,nän1ligen af den delen af

,densaluma, som svarar mot den·för alla pensionsklasser genlensaluma vecko

ö~nil1gen af 2 öre.. Under först~ året skulle ,statsbidraget då utgå Il1ed

3,000 :kronor och under andra året ill;ed 8,000 kronor 9. s. v. Först efter 17 år

skulle det uppgå till en million, efter .30 år till 3 n1illioner ,och efter 80

år till 7 3/4 ll1illioner, vid hvilken siffra .det sedan allt framgent skulle
hålla sig.

Kan det nu vara skäl att för att undvika att få en så stor fond SOll}

600 millioller i stället för 400 arrangera statellS bidrag på dett~ sätt? D.e~ta

att binda state11 vid stora regelbundna, utgifter i fran1tiden, är en svag

p.unkt ,i förslaget, och vi hafva derför stält så till,. att den kan ändras,

utan att förslaget i öf~igt rubbas. Det finnes natu'rligtvis äfven, andra

skäl,. som Inan s~ulle, kunna anföra för denna anordning - utorn·" det

st.atsfinan~iella, att vi för närvarande. hafva ondt 0111, penningar -, och af

deIn skulle jag vilja ,nämna ännu ett. Det är nämligen .klart, a.tt fattigvårds- .

börq,an skall kon1ma att minskas genolu' försäkringens införande..,' DenJ:1a

går, för 11ärvarande. upp till 12. ;ll,1illioner kronor om året, 11).en genolll denna

försäkring, ~kulle.,elen en gång kOIDI)1a att nlinskasmed ungefär ·11älften.

Denna luinskning af fattigvårdsbördail kOlurner' naturligtvis icke på en

gång, ut~I1. sUG,~e.ssivt,; och .når 'sin höjdpunkt Oln~ 80 år. ·.l\1an.",~~ulle nu
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vid den fÖl~st 'ailförda 111etodell, klinna tycka,' att det är orättvist, * att vi

skola åläggas en stor utgift OCll framtiden draga vinsten deraJ, 'lnel~ deri

gei10111 att låta statens bidrag öktts isamIna proportio11 som fattig'vårds

bördan faller, blir det icke någoll orättvisa. Det skulle blifva 'en öfver

flyttning' på staten 'utaf hälften af' den fattigvårdsbörda, saln nu tynger på '

kommunerna.

Jag skall nu till' slut 'endast tillägga några upplysningar 'onl, huru

VI tän~t oss, att' försäkringen skulle organiseras.

Pei1siollsafgifterna skola erläggas', genOlTI arbetsgifvarens försorg.' För

detta ändan1ål försäljas å alla postanstalter lJensionsmärken till olika belopp

och utseende, lllotsvarande de tre pensionsklasserna. Uti den pellsioIlSbok,

hvarnled hvarje försäkrad arbetstagare skall vara försedd, skall arbets

gifvarell, vid lönens' utbetalande, infästa såclalla märken ,till antal och värde,

svarande Ul0t den tid OCll pensionsklass, sorn lönen afser. Arbetsgifvaren

eger dervid att af lönen illnebål1a hälften af de infästa märkenas värde.

Hvarje kOlDlnun bildar i regeln ett lJensionsdistrikt, men kan delas

i, flera. Inom h,varje distrikt finnes en pensionsnämnd, beståellde' af en

ordföl~allde, som tillsättes af konungens befallningsbafvande, och fyra leda

lTIöter, två arbetsgifvare och två försäkr'ade, SOlU väljas på kOl1lmunal

stämrrla eller allrnän rådstuga, och skall röstningen dervid ske per capita.

Dessa nälDllder öfvervaka, försäkringens gång inoul sina distrikt, mottaga

de inkomlTIande pensionsansökningarna och afgifva yttrande deröfver 111. 'm.

samt äro skiljedomstolar vid Uppkoilllnande tvister. Görolnålen 11afva be-

. räkliats icke blifva rnera omfattande, än att lnedlemskap, i dylik nälnnd

kan betraktas SåSOll'l hedersuppdrag och honorar således icke kOlllrna i fråga.

Den egentliga förvaltningen, fastställandet af pensionerna och utfär

dandet af 'pellsionsbrefven, penningförvaltningell och de statistiska försäk

" rillgstekniska arbetena anförtros åt ett centralt enlbetsverk, sorn benälDnes

pe1~sionsstyrelsen.

Det n1å slutligen tillåtas mig ~tt tillfoga några ord onl (förslagets

ställning till den tyska lagstiftningen.

Sedan lnan i Tyskland genom sjuk- och olycksfallsförsäkrings

lagarna redan förverkligat en del af det storartade prograro, som den

gamle kejsarell och hans ,~;~nsler upp~tält för en social lagstiftning och

hvilket finnes angifvet, i det kejserliga trontalet vid' öppnandet åf' riks

dagen den 17 novel11ber 1881, had~ i oell med 1891 års början en ny
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lag, invaliditets- och ålderdomsförsäkringslagen af den 22 juni 1889, trädt

i verkställighet, en" lag, som i vissa hänseenden -utgör slutsteneli i den

märkliga byggnaden och utan" tvifvel bör betraktas såsom- ett af de vig

tigaste bidragen till den sociala frågans lösning, som verldshistorien kän

ner. Det" är helt llaturligt, att denna -lag, som afs~r ingenting mindre" än

pensionering af alla arbetare och nled dem likstäIda personer från och lned

den tid, då arbetskraften ej längre är tillräcklig för deras utkomst, skulle

väcka dell allra största uppmärksalnhet. För frågans ställning i Sverige

blef den ock af betydelse, i det den ,nya konliten särskildt fick sig ålagdt att"

undersöka, i hvad mån de tyska principerna kunde tjen~ såsom föredöme.

Man finner också lätt, att komitens förslag i flera delar är bygdt

på principer, SOlU äro hemtade från den tyska lagstiftningen. Men komi v

ten har icke i allt kunnat taga denna lagstiftning till mönster, utan i många

vigtiga ,afseenden följt en annan och fullt sjelfständig" riktning. Men

ehuru komiten på sådallt sätt tror" sig hafva för sitt förslag vunnit större

enkelhet och ändamålsenlighet, än hvad eljäst skulle_ blifvit fallet, kall detta

dock icke lninska den ovanskliga ära, som tillkommer Tyskland. i fråga

Olll den sociala l.agstiftningen. Det är visserligen sant, att den tyska

lagstiftningen har fel OCll brister. l\tlen Ulan får ej heller glömma, att

svårigheterna varit ovanligt stora och att mycket motstånd varit att öfver

vinna och lnånga komproluisser ~ch eftergifter lnåst göras, innan man

kunde komma fram till det egentliga målet. Och att Tysklan~ vågat det

af många_ för olnöjligt ansedda steget, är af oskattbart värde för de öfriga

nationerna, som nu kunna draga nytta af den vunna. erfarenheten.

Men hvad man än må säg~ om dell tyska invaliditetslagen och dess

brister, så luycket är dock säkert,att intet 3:f- alla de förslag, Sorp dess

förinnan framkolnmit och hvilka afsett liknande ändamål, kan mäta sig

med densamlna i fråga om ändalnålsenlighet och konseqvens. Och då

man vet, huru ofta denna lag förkättrats och hur ofta den blifvit miss

förstådd, lnå "det förlåtas mig, 'om ja.g här velat bidraga till att göra rätt

visa åt detta en stor llations storartade inlägg till lösning af en af tidens

vigtigaste frågor.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Kammarrättsrådet Östberg: För åstadkommandet af en diskus

sion i det vigtiga ämnet ber jag att få yttra några' ord. ,
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Såsom föreningens ledainöter väl veta, har det första upphofvet till

en lagstaqgad arbetareförsäkring varit hvad lnan kallar olycksfall i arbetet.

Det ,var för att tillgodose offren för sådana, som man i Tyskland

slog in, på den obligatoriska försäkringens väg. Sedermera hafva up'p

gifterna vidgats, och mall ,har ,funnit det va~a, angeläget a,tt genaln 'lag..

stiftningen bereda kroppsarbetal"ne och n1ed dem jänlförliga p'ersoner ej

blott försäkring för sjukdom och invaliditet, orsakade genom olycksfall i

arbetet" utan äfven försäkring för sjukdqm och invaliditet öfverhufvud

.', äfvensom, för händelse" af en arbetares dödsfall, understöd åt hans efter-

. '. , '. . ' .. .: ~ .

lefvande anhöriga.

Det nu ifrågavarande lagförslaget afser försäkring för invaliditet

eller varaktig oförnlåga till arbete. Det inllebär således icke, sås'om möt

svarande, af den äldre arbetareförsäkringskomiten u,tarbetade' förslag, blott

och bart ålderdolnsförsäkrillg, men rätt till pension skall alltid inträda vid

fylda sjutio 'år. Innefattar' sålunda dell nu föreslagna försäkringen en af

gjord förbättring Inat hvad den äldre korniten föreslog, derutinl1an att

försäkringen skall afse all varaktig oförmåga till arbete, ej blott den, som

fö~anledes aJ hög ålder, bvarjämte den skall lemna vissa smärre under..

stödsbelopp åt försäkrade mäns e~terlefvande minderåriga äkta barn, torde

dock' kunna å andra sidan anmärkas, att den ,väl mycke~ åsidosatt behofvet

att sörja för erRättning vid olycksfall i arbetet, i hvilket hänseende den

äldre komiten framiagt ett särskildt detaljeradt förslag' till obligatorisk

försäkring.

Nu förevarande förslag stadgar för dylika fall allenast, att, p~nsion

skall utgå, om varaktig oförnlåga till arbete orsakats af olycksfall under

--tid, då försäkringspligtig anställning innehades, likasom 'att då' försäkrad'

man aflidit till följd a~ dylikt olycksfall, hans efterlefvande äkta minder

åriga barll få pension. NågOll ersättning, skulle sålunda icke beredas för

de talrikaste fallen, der öfvergående arbetsoförmåga föranledts 'af olycks

fall i .arbetet, ej heller till efterlefvande enka efter den, som genom olycks

fall i arbetet dödats, om icke hon äfven' är fullständigt oförmögen till ar

bete, och slutligen ej heller' till efterlefvande oäkta minderårigt barn, hvars

nloder omkommit genom olycksfall i arbetet. ,

" Det sistnärnnda salnmanhänger del~med, att dylikt barn, hvars moder

varit försäkrad, ej alls 'skulle erhålla någoll sådall pension, som är med

, gifvel1 äkta barn, hyars fader dör. Detta synes dock i ock för 'sig vara
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föga billigt, likasom det är gifvet, att förförstnälunda slags barn behofvet

af understöd. i regel är mest trängande.

I det försl.aget, på sätt anlIlärkts, så '.föga 'tagit hänsyn till olycksfall

arbetet, lär det näppeligen få anses hafva tillräckligt beaktat. arbetsgif

varnes berättigade intressen. Det torde nämligen vara gifvet,. att rättsut

vecklingen. går' derhäil, .att utvidga deras ersättnin,gsskyldighet vid olycks

fall i arbetet, likasolll de faktiskt allt Iller och Iller s.e sig föranlåtna att

sörja för skälig godtgörelse' i dylika fall; och då nu förslaget ålägger

arbetsgifvarne att för sina arbetare betala hälften af den lagstadgade

försäkringsafgiftell, för llvilket åläggande någon allmängiltig rättsgrund

ju icke lärer kunna angifvas, torde den fordran kunna nled fog från

arbetsgifvarnes sida frainställas, att för$äkringen fullständigare, än son1

föreslagits) må tåeka olycksfall i arbetet oell arbetsgifvarne sålunda till

gengäld åtlllinsto11e befrias f~'ån särskilda lllera betungande utgifter i detta

hänseende.

Skulle lllan sålundakunna önska, att förelllålet för försäkringell något

,utvidgades, kall å andra sidan ifrågasättas, Oln icke kretsen af de perso

ner, dell bör olllfatta, kunde för planens lättare realiserande åtlninstone,
till en början något nler inskränkas, än förslaget gör.

Såsoln bekant är, hette det i den riksdagens skrifvelse, SOlU föran

ledde tillsättande af den f~rsta ar?etareförsäkringskolniten, att utredning

borde ske i fråga Oln möjligheten att bereda ålderdonlsförsäkring åt arbe

tare och ll1ed del~ iämförb~ga personer, och nled detta senare uttryck åsyf

tade mall att under försäkringen inbegripa äfven sn1ärre sjel,fständiga

näringsidkare. Med ~nledning häraf korn samlna k0111ite till sitt förslag

'0111 e11 hela svenska folket olnfattande ålderdomsförsäkring.

Då den nya kOll1itennu velat begränsa försäkringell till arbetare,

som äro bos arbetsgifvare 'anstälda, kan frågan vara, oln man ej bör t~ga

steget fullt ut och inskränka den obligator~ska invaliditetsförsäkringen till

arbetarne inor.o den egentliga industrien, lnen på sanl111U gång öppna till:

fälle till en frivillig försäkring för de öfriga på lnotsvarande vilkor som

vid den obligatoriska.

Den lagstadgad~ försäkringen kan ju sägas hafva sitt upphof i de

mnderna Industriella förhållandena, under hvilka det icke är möjligt, så

SOlU, fordom var vanligt" för den enskilda arbetaren att skaffa sig fraIn

till sjelfständig yrkesidkare. Han är och blir nu 111estadels arbetare hela:
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sitt lif. ~ Den osäkerhet 'i ställniilg, SOlU' 'häraf följer, bar den 'lll'öderna

3rbetareförsäkringel1 velat' afbjälpa.

, IIvad'.'arbetarne inoIll jordbruket angål~ kunde Ulan nå sanl111fL 'luål,

-0111 Juan .satte allt flera af 'denl i stånd alt sjelfva bilda små sjelfstähdiga

jordbruk'. K,ullde man' sörja,' bär'för, vore nog den bästa försäkring den1

beredd; och' den nu ,föreslagna försäkringens utsträckande' till dessa slag ·

·af arbetare 'vore ej så behöfligt.

Försäkriilgens begräl?snillg synes vara så nlycket Iller påkallad S0111 ,

-efter hvad föredraganden' framb-ällit,ända till, 45 ,ex: af försäkrade skulle

redan tidigt kOlnu1a i en'" såqun ställ11ing, att de ·ej längre vore försäkrings

pligtiga, hvilket förhållande' utan', tvifvel ,k01111TI'e att i hög grad tynga den

,hitllörande förvaltningen.

Dessutom lnå icke förbises, att on) ock de föreslagna pensions- eller

'försäkringsafgifterna icke k'unna anses l1öga för kontant och väl aflönade

3rbetare, desall1ma dock, der aflöningen är lägre och består 'till en stor

del i naturaför~låller, såsom' vid landtbruket är vanligt, kunna blifva

,ganska känbara för såväl :arbetare sonl husbönder; och de:smärre hem-
. '

mansegarne' torde ki1appast befillnas villiga att vid sin rygg billda denila

utgift för, silla tjenstehjon. ' IIJOm komiten Ilar ock förslag fr~lnkolnlnit,

att afgiften i stället för att, läggas' å arbetsgifvarne skulle läggas å 

den alhnännä .bevil1ninge~1.

',Att häT närlTI'areingå på 'lagförslagets detaljer lärer icke tiderl nled

gifva. Endast några punkter deri må yttetligare beröras~

Den af kOl11iteil föreslagna pensionsnälnnden, som skulle anordnas

i 11var och en af rikets samtliga' kOllllTIUner: Oell hvilken skulle harva hela

Jell egentliga lokala förvaltningen sig' allförtrodd, torde knappast vai~a

fullt tillfredsställande ordnad. Säi~skildt i ett afseende synes dess behörigllet·

vara alltför vidsträckt, då Iläluligel} 'lagförslaget lnedgifver den, rätt att

SåSOITl fullgiltigt bevis om varaktig arbetsoförinåga godkänna intyg af 'två

personer i orten.. Då kardinalvilkoref för pensions erhållande är v~raktig ,

oförmåga, till arbete och' då ,d~tta vilkor sålunda bör fullgiltigt styrkas

samt det torde ·.vara nästan omöjligt för anl1an äll läkare att nleddela ett

bevis 'derom, att oförmågan ät varaktig, bör Inan väl ej 'på detta· sätt

öppna dörren för möjligheter till mis'sbttlk, utan städse fordra läkarebetyg

i detta afseende, helst sådant betygs anskaffande ej kan nlöta nämnvärda

svårigheter. ,
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Till den föreslagna försäkringen skul~e staten, jämte det den bestrede

förvaltningskostnaden, lemna direkta bidrag, till en början. smärre men

s'ederlnera vaxande, för att efter 80 år uppgå till '1 B/4 milli,oner kronor

aln året, vid hvilket belopp statsbidraget sedermera skulle förblifva. Då,
försäkringen ju skplle leda derbän, att fattigvårdsbördan i viss lnåll lätta..

des, och då denna börda för n,ärvarande hvilar å de särskilda komlllu...·

nerna, synes det .lnig som oln;' på sätt den äldre arbetareför~äkringskomi-·

ten föreslog, hithörande ~ .. bidrag från det allmänna borde åtu1instone till.

en viss del ,läggas å ,·koml.;)un,etila i sfället' för å ~taten~

Hvad slutligen pensions.. eller försäkrin.gsfonden angår, bar komiten

beräknat, att densamma efter dess förslag skulle komma att efter 80 år

utgöra 393 IniIlianer kronor. Eilligt ett annat sätt att ordna saken skulle·

den, efter hvad komiten angifvit, utgöra ända till 615 Il1illioner kronor..

tTtan att närnlare inlåta mig på den svåra frågal1 om qet bästa systenlet,

för försäkringsafgifterna och försäkringsfondernas anordning vid en obliga~

- tOl'isk försäkring, hvilken fråga finnes i komitens betänkande utförligt be-

handlad, vill jag här endast erinra om den åsigt, som af flera national

ekonomer framstälts, eller att vid den lagstadgade försäkringen, som ge-o

naIn lagens bud är tillförsäkrad bestånd, filan icke beböfver eller bör'

uppställa samma fordringar på fonders bildande som vid frivillig privat.

försäkring, der dessa - fonder ju hafva det ändamål att trygga el1 hvar

insättares rätt,' för den händelse den privata försäkringsanstalten 111åste,

inställa eller inskränka sin verksanlhet.

Sjelfva kärnpul~kten i förslaget eller den obligatoriska Iörsäkringen

kall jag så mycket hellre förbigå, som jag derutinllan är fullt ense med_

föredraganden OCll' de~1 frågan förut varit för~lnål för diskussion inom.

-denna förening. D~t vore nu blott att önska, att efter så många grq.lld"

liga förberedelser lagstiftaren öfverginge till handling och att det nya och.

i så många afsee11deu' förtjenstfulla förslaget kunde medföra frågans lyck-,

. liga lösning., .

Herr Professoren ;Lindstedt: Den. föregående ärade talarens första an·

märkning mot vårt förslag gäl~e del1 enligt, 'hans 'mening .allt för ringa.

hänsyn, som tagits till de s. k. olycksfallen i arbetet. Motiven för kOlni

tens förslag i detta hänseende äro utförligt ahgifna i betänkandet, och

det torde föra för långt att nu här återupprepa den!. Jag skall endast
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tillåta mig framhålla änllU en· sYl1punkt1 sOlnicke finnes omnämnd i

luotiveringen, men hvilken icke heller torde vara utan all betydelse vid
denna frågas besvarande.

Förhållandet är nämligen, att den risk, sonl en blott och bar olycks

fallsförsäkring afser, är tillnärmelsevis konstant i förhållande till dell för

säkrades ålder, d. v. s. en olycksfallsförsäkring kostar ej mer för e11 30

ell~r 40-årig ITlan' än för en 20-årig.. Helt annat är förhållandet med pen

sionsförsäkringen, som måste påbörjas vid 'unga år' för att ej blifva alltför

" bet:Urigal1de; Denna egenskap hos :pensions.försäkringen är väl det för

nämstamotivet till att göra den obligatorisk. Om man ej vid unga år

tvingas till att göra besparingar oe11 skaffa sig en pensionsförsäkring, blif~

ver det vid lnera framskriden ålder för dyrt. Deren10t .bortfallel~ detta

skäl alldeles, då det gäller ensamt olycksfallsförsäki"ing, OCll håller lnaIl

på den 'principen, att staten endast skall ingripa, der individerna eljäst

stå maktlösa, så blifver det tydligt, att· en obligatorisk olycksfallsförsäkring

är vida mindre l1ödvändig än en 'obligatorisk pensionsförsäkring. Vill

lnan dereIllot bafva e11 s~rskild olycksfallsförsäkring bredvid den före

slagna pensionsförsäkringen, så lägger komiteförslaget' inga tekniska hin ..

der ivägeil.

Vidare sökte den ärade talaren framhålla, att en begränsning af för

säkringen till att endast ~mfatta den egentliga industrien åtnlinstone till

en~' början kunde .. vara påkallad och' att man' tIllsyidare, hvad jordhruks.

arbetarne beträffar, kunde l1öja sig med att söka bereda delll tillfälle att

bilda emärre sjelfständiga jordbruk. Äfvell lnenade talaren. att förvalt

ningen derigenonl skulle förenklas, enär då ej så lnånga skulle lemna för

säkringen genom att öfvergå till icke, försäkringspligtig sysselsättning..

Jag. har redan vid börjall' af luitt föredrag franlhållit, att hela den

föreliggande frågan är af den beskaffenhet, att en utförligare. vederlägg

ning af alla invändning.ar icke är möjlig i betraktande af den begränsade

tid,. som här står till förfogali.de. Jag rnåste derför fatta l1lig kort, och

vill ' då först påpeka, att konliten .i sitt förslag reda11 inskränkt försäkrin

gens omfattning till en trängre krets 'än den tyska lagstiftningel?, detige~

nom att· de s. k .. lösa arbeta~"ne till en början icke skulle l11edtagas. Vidare

Eiyn.es' det uppenbart, att hela försäkringen både skulle blifva dyrbarare

för de försäkrade och mera svår att genQmföra, om i11an skulle tänka på

en" ytterligare begränsning i den .af talaren antydda riktningen. Skilna-
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den nlellan jordbruksarbetare och. ·arbetare inom industrien .blifver i. våra

dagar allt lnindre, och· ofta gå arbetare från. d~t ena yrket till det. ~aBdTa.

Särskildt tillhöra jordbruksarb~tarne och fralIJförallt tjenarne d.e yngre

ålders.klasserna.. ·Genon1. att. utesluta. dessa kategorier skulle Iuan. derför

endast .fördyra .försäkringen. Då .dessutoll1 gränsen vore vida svårare·fatt

uppdraga och. att kont-rollera är: ·enligt komitens förslag, så skulle :förvalt:

ningel1 .kompliceras.

Huruvida: åter beredandet uf tillfälle \ till ..sluärre jordbruk· sk;ulle

vara af någon större betydelse, synes nlig; högeligen tvifvelaktigt.: :F.örst

OCll främst kan blott ett. fåtal, i jän1förelse .med lnaSSal1 af dylika' 'ar~

betare, kor.r~n1a. att få. godt häraf.. .För" det andra förefaller det 'mig,

som om .det ej skulle vara endast till fördel att. sålul1daökaantalet små

skuldsatta... jordbrukare,. SOIU: ej kunna existera på sitt jordbruk, ,nlen för

hvilka detta ofta kan vara ett hinder' för ..att .söka sin utkolns.t· på

annat sätt.

I fråga .. om pel1siol1snälUndernas uppgift ansåg.talaren, att medgifvan

det i vissa fall af två trovärdiga mäns intyg i .stället för läkareattest kunde

kOlnma att missbrukas. Dock antyde:r sjelfva ordalydelsen" af den i fråga

varande paragrafen, att dylikt endast undantagsvis får konl1na i fråga~

Saken afgöres jq ej heller af näu1nden, son'1 blott· har rådgifvande röst,

utan af pensionsstyrelsen , och denna kan, der saken är Illisstänkt, infordra

läkarebetyg.

I fråga Oln statens' bidrag till försäkringell luenade talaren, att" bör·

dan .hellre ,borde läggas på komn1unernas än på statens skuldror. Jag

vill härelnot endast ännu. en gång framhålla, att det f.ör försäkringen i

öfrigt är principielt likgiltigt, om stat eller komInun betalar bidraget. Huf;;;

vudsak .är ~lott, att det utgår af allmänna medel.

I· fråga om fondbildningen,. vill .jag, utöfver hvad jag redan anfört,

~ndast • ytterligare .fraluhålla, att införandet ~f ett sådant utdebi.terings- .

system, SOlD talaren anförde, äfven skulle innebära, att: den nuvarande

äldre generationen då skulle få sin p~nsiollering till skänks, af de' öfriga

samt att hela försäkringens karaktär att vara resultatet af individernas

egn~ besparingar för ålderrlonlen derigeuom skulle försvinna.

~err Byggmästaren' Håvan.der: Enligt detta'förslag skulle den, som

eger jord, icke vara för~äkringspligtig. Efter luitt, förmenande borde det till-
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lägg göras, tt denlla jord bör vara ograverad. Man kan ju ega jord

eller annan fastighet, l11e11 denna kan vara intecknad och då bar nlan ju

icke någol1 garanti för e11 tryggad ekonomisk ställning.

Beträffande åldern för p.ensionernas utbetalallde ~nser jag 60 år vara

alltför högt tilltaget, i synnerhet för en arbetare. Större' delen af arbetarne ·

lefver icke till 60 år. Jag anser derför, att del1 icke bör sättas högre än

till 45 år.

Herr Byråche.fen Gyefve Halnilt-on:· Såvidt jag fattade den siste talaren

rätt, klandrade han, att rnan i förslaget skulle hafva satt pensionsåldern så

högt SOIU till sextio år. Jag t.rol,,· dock, att föredraganden ganska tydligt franl

11öll, att någon fix pensionsålder icke blifvit faststäld i förslaget. Den ålders-

, gräns af sjuttio "år, som finnes der upptagen, afser endast att bestänlIna en

viss tidpunkt, då någon annan bevisning Oln vederbörandes bebof af pensi<?n

än ett angifvande af hans llöga ålder ej erfordras. Men före denna tid

punkt är Ilan berättigad till pension, när helst han råkat i ett sådant till

stånd, att han~ arbetskraft ej längre räcker till -_ han lnå vara huru ung

SOlll helst. - Detta. är enligt' lnin tankeei1' bland fÖi~slagets 'största för

tjenster och har tillkommet lued afseende just derpå, att n1ai1 för arb~tarne

icke. kan beställllna en så hög pensionsålder son1 för andra.

IIerr I{aInmarrättsrådet Östberg: Då tiden är fraulskriden, vill.jag

gent elllot hvad föredraganden senast yttrade derolll, att här ej vore fråga

OIll egentlig statsförsäkring, utan allenast, Olll ~11 alllnän pensionskassa för

arbetare, endast göra de11 erinran, att Oln också staten ej ytterligare åtager

sig garanti för den ifrågasatta pensioneringen, förhållandet dock i sak blir

sådant, likasom allmänhe~en naturligtvis uppfattar saken så, när staten ge~

nom lag ålägger personer i vissa samhällsställningar att betala pensionsaf

gifter till en af staten förvaltad kassa. Staten lärer icke heller kunna

kOlllma undan att, om så behöfves, .vidkänna·s en dylik garantis förpligtelser.

Vidare ll1å erinras, att. Oln,' såso~ förepraganden fra~höll, försäk~"in

gen ~kulle ställa sig dyrare, ifall l~ndtbruksarbe~arne uteslötes, detta från

deras och deras målsuläns sida kan, kOluma att betraktas, såsonl om (lessa

finge bestrida en del af kostnaden jämväl för de industriella arbetarnes

försäkring.
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sammanträde den 26 oktober 1893.

Ordförallde: Generaldirektören R. ÅKER.]~[AN.

Herr Bankdirektörell J. H. Palme höll ett föredrag om:

By.ggnadsverksamheten oc.h bostadshyrorna.,

Af Stockholms saintliga bostadslägenheter äro närmare" 40 "% till..

komna efter början af 1880, och under, sal~ma ti?rynld har i medeltal

hvarje år mera än' en tiondedel af stadens alla enskilda egendomar öfver

gått till nya egare.

Denna senare uppgift skall lrtåhända väcka någon öfverraskning.

Dess riktighet är eineIlertid lätt visad: Lagfartssuil1n1an för fast egendom

i Stockholm uppgår nän1ligen för de senaste 13 åren till icke mindl:e än

540 millioner kronor, hvilket lllotsvarar 1,3 gånger det samtidiga taxerings...

värdet för stadens alla bevillningstaxerade fastigheter.

Dessa statistiska data berättiga. tvifvelsutan till den nära liggande

slutsatsen, att af Stockholms 11uv~rande husegare' det 'finnes jämförelsevis

få, hvilkas erfarenheter i 'denna deras egenskap gå längre tillbaka i tiden

än till början åf 1880-talet. För det stora flert~let af våra husegare torde

dessa erfarenheter hafva börjat under den för hyres,:ärdarne utomordeptligt

.. gynsamma .period, som i vårt samhälle' omfattade hela tiden från med

let af 1870-talet till ineu10t slutet af 1880-talet. Då nu denna sällsynt lång..

variga period o1l1sider aflösts af en annan, som visat sig ll1edföra tillbaka~

.gående i bostadshyror och husvärden, så är. d~t för den skull·lätt för-
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klarligt, att för nlållga husegare förändringen framstått icke såsom den

nödvändiga yttringen af de ekonöfiliska vexlingslagarna, utan endast såsom

en osund rubbning af det sakläge,. hvilket' man under en lång föregå

ende tid vant sig ~tt betrakta såsom det enda fullt naturliga.

Det torde vid detta förhållande icke vara ur vägen att erinra otp,

:att det icke nu .är första gången, som Stockholms husegare haft. allled

l1ing att klaga öfver hårda tider.' Sådan klagan fördes äfven under senare

hälften af 1860-talet OCll då helt visst med ännu större skäl. Bostads- 

hyrorna i Stockholm voro vid dell tiden icke obetydligt lägre än de äro

för närvarande, för fastighetskrediten var inolll vårt samhälle vida sämre

sörjdt än det sedermera blifvit, och de exekutiva egendomsförsäljningarna

'ha~e nått en "oroväckande omfattlling. Lagfartssumman för dessa egen

domar uppgick för d~ fyra åren 1868--1871 till ic~e mindre än sex pro

cent af dåvarande taxeringsvärdet å ..alla Stockholms bevillnings.taxerade

egendomar, under d~t att motsvarande summa för de nu senast förflutna

fyra åren utgör endast tre procent af. nuvarande taxeringsvärdet. I för

hållande till Stockholms olika storlek vid de båda nän111da tidp~nkterna

vara derför tvångsförsäljningarna under åren 1868-1871 dubbelt så omfat

tande SOln de varit under åren 1889-1892.. Och SOlll köplustell för fast

egendom i Stockholnl var vid den förstnämllda tidpunkten jämförelsevis

ytterst ringa, så blefv? förlusterna vid de exekutiva försäljningarna då

i. regeln vida större, än de under senare tider varit. Mot slutet af 1860

talet var det sålunda. ingalunda ovanligt, att vid dessa försäljningar egen

·dolllar slumpades bort till luindre än hälften' af brandförsäkringsyärdet.

Desst\ förbållandenvoro naturligtvis föga uppmuntrande till bygg

·nadsverksamhet. Under de fyra åreI1 1869-1872 ökades bostadstill

,gången i Stockholl~1 med endast 550 rUIn och kök i årligt medeltal,

ullder det att den årliga folkökningell utgjorde i lnedeltal 2,600. Följ

·den bäraf blef, att bostadstillgången hastigt 'minskades. Redan 1872 bör

j~de man att klaga öfver bostadsbrist, och sedan det utröllts, att denna

klagatl "var fullt befogad, beslöto stadsfullmäktige samilla år, att åtskil

'liga stadell tillhöriga egendomar skulle upplåtas för berberger~i.nde af de

husvilla, dels kostnadsfritt, dels mot en hyra af en krona i veckan för'

llvarje familj.

Under de fyra följande åren 1873~1876 ökades visserligen bygg

Iladsverksamheten i någon mån. De nya. byggnadsföretag, som under
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dessa år anlnäldes~ oInfattade omkring' 1,500 rum" och kök i' årligt 'me~

deltal. "Men dels' kom'mo icke 'alla dessa 'byggnådsföretag till, utförande;

dels dröjde det natutligtvis ett eller anl1at' år, innail de nya' byggnarlerna

hunno blifva" färdiga. Under tiden stegrades' bostadsbristell från år, till

ar, och den blef 1 en Inycket ökad' grad känbar, särskildt från och n1ed

år, 1877"' - ett 'år, son1 Ined afseellde å" Stockholms ntveckling kan anses

utmärka be,gynnelsen af ett nytt ,ti~e'bvarf. De~ årliga folkökningen, sonl

under de föregående sex åren hållit sig omkring ,2,000, sprang nänlligen

under år 1877 på en gång' upp ,till 6,000, för att sedan under följande

trettoIl' år eller' ända' till och med' i890 hålla sig' vid ett medeltal af

olnkring 7,000. Denna plötsliga stegring af folkökningens hastighet till

mera än det tredubbla af' det för,ut vanliga l1)åste naturligtvis vel:ka

eggandeäfven på byggiladsspekulationen. Men denna verkan inträdde

dock ej ~å hastigt. eller i så vidsträckt mån; s6m man kunde bafva' väntat.

De nya byggnadsföretag, sorn anlll,äldes under 'åren. 1877 och 1878, on1

fattade endast 2,800 rum och kök i årligt medeltal, eller vida I11indre

än som, oafsedt den fÖI~utvarande bostadsbristen, påkallades redan af den

då pågående starka folkökningei1.

Jag beder att särskildt få fästa herrarnes upPlnärksamhet på att det

sålun'da dröjde orrlkrillg 7 år, il1Iiall bostadsbristen haIln väcka byggnads

spekulatioI1en till full lifaktighet. ' Jag skall under den återstående delen

af denna ulldersökning få många tillfällen att visa, att denna långsa1l1het

i ntvecklingei1 från orsak· till verkan har både i vart san1hälle och i an.:

dra st~tstäd·er alltid gjOTt sig gällande" vid hvarje mera. betydande för

ändring å bostadsmarknaden.' Derlned: samluanhänger också det likaledes

alltid iakttagna förhållandet~'att när den befi11tliga orsaken omsider bin

lier' öfyergå' till .vel~kaI1, denna då' framträder plötsligt oe11 i' stor oDlfatt

ning under il1fly'telsen af en sedan ,län'ge 'samlad rörelsekraft.

Jag näulnde nyss, att vid slutet af 1860~talet bostadshyroriia i Stock- .

holm voro i allnlän'het y'tterligt låga.' 'Detta fortfor att vara förhållandet

ända till Inedlet af 1870-talet och sålunda' åtskilliga "år efter det bostad~

brist reda11 inträdt. Me11 från Inedlet af 1870~talet började h'yressteg

ringen, och den gjorde sig l1l1 inom ,kort gällande icke allenast i stor

. omfattning för alla slag af lägenheter, utan äfven Ined en· häpnadsväc-

kände hastighet. .

Vårbostadsstatistik -lelnnar tyvärr icke någon: ledning 'för utrönandet
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~f: "denna stegrings .ve~kliga·.gtorlek~ .' Men jag har dock kunnat åtminstone

approxinlativt beräkna densarnma genom att undersoka hyresföi'ändringarna

:EÖ1".':: ;ett -trettiot~l i olika delar " af staden belägna' fastigheter, hvilka af

inteck~1ingsbolaget blefvo värderade första gången i början' af 1870-talet

och':,~sedal1 ånyo lnot slutet af samlna årtionde ,ell~r under de första åren

af 1880-talet. ·11-'ör dessa "egendomar, hvilka under' lnellantiden icke un

dergått någon nälnnvärd förändring i .afseen~e å vare sig storlek eller'

beskaffenhe~; uppgingo' de salnmanräknade hyrorna i början af 1870-talet

till ,142;000 kronor, och de hade omkring 1880 stigit till 231,000 kronor.

De' bad€ :sålunda i 1nedeltal ökats 1I1ed icke mindre är 63 :% .
.'.!::;:..'-;Denna ....hyresstegring innebar naturligtvis den kraftigaste väckelse

för bygglladsspekulationen, en väckelse, som lika kraftigt understöddes

gen;o.rpi·den från, början af 1880-talet lättade åt~olnsten åt billiga penningar.

Iställninge11 "på ~ penningemarknaQen . försiggick uälllligen" just vid· den

.tid-en: Ii. en' stor ocll hastig förändri~lg. Ännu år 1879 hade alltnänna

hYP0teksbankens 5-procents-obligationer kunnat köpas' till 97 Et 98 %,

men redan två .år senare. stodo samma banks 4 1/2~procents-obligationer

öfv.er pari, och vid :medIet af 1880-talet hade bankens· 4-procents obliga

tioner ryckt upp till pari kurs. Den allmänna sänkning af penningrän

tal1,.:·hvarom dessa kursföräll'dringar vittna, föranledde, som bekant, under

1880-talet .ett stort- antal lånekonverteringar och i jäm'nbredd med dessa

äfvell b:etydande nedsättningar' af bankernas inlåningsräntor. För ränte

tagar.ne .uppstod· under dessa' förhållanden ell temlige·n· iillllläil 'lltinskn:ing

af.' I förut· ,vanliga -.årsinkomster. Derll1ed var också anledning' gifyen" att

söka'. efter nya ·utvägar för en lnera fördelaktig kapitalplacering, och detta

sökande' ledde natuTligt nog bland 'annat till 'en ökad köplllst· för'·fas~ig.

heter .j:: StockhollllS stad. Dessa -fastigheter blefvo under' 1880-talet·· efter

hand! så- begärliga, att 'ett- nytt hus:' knappast· hatll1 blifva ·färdigt,. i1111an

det ·v:a11! förernåI för täflande köpeanbud. ·Denna onlstandigh'et måste~ia..

turligt~is för' byggnadsspekulanterna göra detllätt icke allenast.<att "finna

h~tlga.de.· ;förlä:ggare,~ lItal1 äfven' att bereda' 'sig vidsträckt 'kredit-föt ~ by·gg

n'arlsmaterialier~ '.::-

.::: il.: ':.:De förhällanden,:on1. hvilka .jfl.g' 1111 i' ·korthet erinrat, voro Ju ''1

l'lÖgsta· '. gra-d egnade att ·bringa byggnadsverkg.ambet~'n·i full fart;·· och '3.tt
så äfven skedde är väl bekant. Det årliga:-ui1bilet af-synade rum och···kök

u·ppgick. redan ~1880·till. ornkril1g 5,000, 'åren':1881~1883 till 8 "a 9,0.00, åren
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18~4 och 1885 till 10 a 11,000. Dermed hade byggnadsverksalnheten nått

.sin höjdpunkt. Den hade redan då icke endast afhjälpt bostadsbristen,

utan äfven åstadkommit ett· börjande bostådsöfverftöd. Under de följande

fyra åren höll Rig det oaktadt det årliga 111edeltalet af afsynade rum och

kök vid omkring 6,000, och under år 1890, det Rista året af den lifliga

byggnadsperioden, steg det till 7,600. Efter slutet af nälnnda år inträdde

. emellertid en märkbar och. hastigt ~:tilltagande' afmattlliog· i .byg,gJfads~krk~' ,...

salnheteD. Antalet afsynade rUIn och kök utgjorde närn1ige~ är 1891

endast omkring 4,000 och år 1892 endast 1,700. Under de första ,tre

q:vartalen af innevarande år har hela antalet varit inskränkt ·,till 478 eller

till föga mera än som l~lotsvaras af den .ytterst rin·ga byggnadsverks~m

heten under senare hälftell af 1860-talet.

Det bostadsö'fverflöd, sorn alstrats af 1880-talets lifllga byggnads

verksamhet, har, S0111 b~kant, un?er dB senaste fyra eller fenl åren fraln

kallat en temligen allulän och. betydande' nedsättning af bostadshyrorna.

Ur vår bostadsstatistik· kan någon ledning icke hemtas rörande stOrleken

af denna hyresnedsättning, 111en på grund af verkstäida undersökningar

har den blifvit approxhnativt beräknad till 25 il, 30 % åtminstone hvad

beträffar större lägenheter.

Särskildt för de rnånga afj våra husegare, hvilka köpt sina fastig

heter under 188.0-talet till då rådande järnförelsevis höga pris, lnåste denna

betydande hyresnedsättning hafya verkat en känbar rninskning af de

vid hllsköpet beräknade ~rsil1komsterna. Det kan derför icke väcka för

våning,. att mycket hårda domar blifvit under senaste tiden uttalade öfver

det förra årtiondets bygg~1adsverksalnhet och att denna dervid blifvit be

tecknad såSOln öfverdrifven och osund. Vid. ett rättvist bedöluande af

densamma. torde dock böra ihågkommas äfven det varaktiga gagn,' som

derigenolu åstadkolnmits för samhället i dess helhet. D~t bör ju ej för

gätas, att det är denna byggnadsverksaluhet, som vi hafva att ta9.}{a för

att· Stockholm äfven i yttre afseende" blifvit inom en kort tid förvalld

ladt till en storstad och derjämte att de lnil1dr~ bem.edlade hyresg~·8terna,·

hvilka utgöra det ojämförligt största antalet af vårt samhälles invånare,

blifvit ~tminstone någorlunda snart. befriade från de lidanden och försakel

ser, hvilka den föregående tidens bostadsbrist i Ylnnigt mått medförde

för dessa talrika samhällsklasser.

Både för Stockholms husegare och äfyen ur allmän synpunkt skullE?
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det tvifvelsutan hafva varit önskvärdast, om byggnadsverksamhetel1.' håde

kunnat hejd~s vid den tidpunkt, då bostadsbehofvet var fyldt, OCll om

.-den. sedan kunnat år för· år lioga afpassas efter folkökningen. . Men inför

Jetta auditorium torde jag knappast behöfva påvisa, att en sådan afpassning

ligger utom det praktiskt möjligas område. Från den stund, då ett nytt

~yggnadsföretag beslutas, och till den, då byggnaden står färdig till. ut- .

hyrning och 'infly~tning, ligger· i regeln ell tid af 11/2 a. ·2 år; och de

·förändri11gar, hvilka under· denna tid .kunna inträda i den relativa bö

:stadstillgångell låta sig ej ·på förhalld beräknas. De större städernas folk

ökning är i allmänhet ojämn, visande stora kastningar från det ena

året till det andra. Ett talande bevis härför lemna.r ju redan vårt eget

:salnhälles utveckling under de seIlaste aren. Om Stockholm·s folkökning

äfve11 ·under åren 1891 och 1892 hade fortgått med samma lnedelhastig

het sonl under 1880-talet, så skulle stadens invånareantal nu vara om

kring 11,000 större än hvad det i verkligheten är. Detta skulle ha varit

mera äll nog för att förvandla· det liu rådande bös.tadsöfverflödet till bo

stadsbrist.

Rörande den tillväxt af Stockholms folkmängd, som kan hafva egt

rum u11der dep hittills gångna delen· af illnevarande år; är det l1aturligt

vis icke möjligt· att för 'närvarande. vinna någon kännedom. Lika litet

är . det ·m?jligt att beräkriå de11 'sannolika folköknillgen ullder närmast

kOlnmande ··år. Men så mycket är dock visst, att det icke finnes någo11

SOUl helst giltig grund för antagan·det, att Stockholms folkökning skulle'

varaktigt hafva ·återsjun~it till samlna långsanlhet, med .hvilken den för

siggick under tiden före. 1877, och hvilken långsan1het. nu ånyo. vis.at

sig lluder de två åren 1891 och 1892. Mot ett sådant antagande tala

redan de erfarenheter, son1' sedan flera årtionden blifvit gjorda i nästall

alla ·större städer i olika delar af verlden. En hastig tillväxt af städernas

befolkning ~ar ·nä1l11igen .ända se~,a11 lnedlet af detta århundrade varit

ett af de· mest fraInträdande dr.agen i.befDlkningsrörelsen inom nästan alla

. civiliserade länder. ,Den stora hastighet, med bvilken Stockholms folk

ökning' försiggick under åren 1877 till och med 1890, har sålunda iCke

varit .något för vårt samhälle egendomligt. 'Stockholm har endast lned

afs:e~l~de å denria. hast~giletblifvit från och. ·lued ] 877 bragt upp till

sidan af de hundradetals andra större städer, för hvilka en ·lika hastig

folkökning inträdt redan långt tidigare.
6
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. Af befolkningsstatistiken synes, att ensamt under de tjugu åren från

och med. 1870 till 1890 hafva ·stadsbefolkningarna ökats i Tyskland med

cirka 70 .~, i Dannlark med 63 %, i Finland med 80 % 09h i

Sverige' med 67 ,%. Undersöka vi vidare, huru de särskilda större

städerna deltagit i denna allmänna tillväxt, så finna vi; att under ifrågava

rande. tjugu år folkökningen varit i Berlin 91 .%, i Hamburg '89 %
. . ,

i Leipzig· 175 %, i Mfinchen 105· X, i 'Dresdel1 56· %, i :Köpenhamn

73 '%' i Kri~tiallia' ~9 :%, i Helsingfors 104 ::{ o~h i Stockholm' 80

%. I ,de flesta' af' ~e l1U nä.mnda städerna har den hastiga folköknin'gen

icke varit inskränkt till perioden. 1810-1890, utan .börjat långt tidigare

än 1870 och äfven fortgått under åren efter 1890.

Med afseende särskildt .å· folkökningen under åren 1891 och ·1892

. intager sålunda Stockholm 'en undantagsställning blalid .. nyssnämnda stä.

der.' Efter orsakerna till detta förhållande behöfver. man ej söka -länge.

Under tiden från 1891 har, såsonl förut visats, byggnadsverksamheten,

i Stockholm varit inskränkt) till mindre än en', tiondedel af d.et olll,fång, .i .

hvilket denna verksalnhet bedrefs under hela 1880-talet. Denna hastiga

och betydande inskränkning har naturligtvis medfört en' motsvarande

minskning i antalet af de luillioner, b.vilka genom byggnadsverksamheten!

förut sattes årligen i omlopp inom vål'~::s~mh~lle. Huru stor andel,dessa

rnillioner förut utgjord.e af vårt. sauJb.älles årliga existenslnedel, kall na~

~ur]igtvis ej med någon säkerhet beräknas.' Men väl kan man sluta sig

till, att·' denna andel måste ~afva varit, tillräckligt stor. för att väl förklara

den ökade utflyttning fråll 'Stockholm. oeh ~linskade il?flyttning dit, som

komlnit folkökningen under åren 1891 och 1892 att understiga det förut

yanliga lnedeltalet med' tillhopa omkring l~,OOO) bvilket motsvarar e~ldast

omkring 41/2 /t af Stockholms nuvarande invåna:reantal.

, ' . Den nu angifnu orsaken till folköknil:lgens hejdande under åren 1891.

och 1892 lnåste elnellertid, numera haf\~a hU!1nit att utöfva" hela sin

verkan, och redan på gruIld. bäraf. är det ju. öfvervägande sannolikhet

för att ~ und~r närl:nast kon1lRand~ tid Stoc~holms folkökning sk~ll,' ätnlin·

stone . så smållingom, återtaga den hastighet,' med bvilken 'den' förut för

siggick ~l1da från 1877 till oc.h med, 1890.

,Med afseen,d·e å det infiytan'de, som en sålun.da ånyo tilltagan.de folk
ökl1illg,kan komma att utöfva på bostadsöfverflödet, 'bostadshyrorl1a, 'och

byggnadsverksamheten, kUll1~a vi icke heulta l1ågon ledning <från .. vårt
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eget· saluhälles utvecklingshistoria.' ·våra dagats Stockh'Olnl är nämligen

i 'lnyeket olikt det StockholIn, som 'fanns Vid. början af 1870-talet, och rriån

ga: .af vål,t samhälles ekonolniska lifsfunktioner arbeta derför nu m.ed

e11 'aliriall kraft och' på ett ann.at sätt, än de gjorde vid den· si~tnäll1nda

tidpUliktell. Saknadeil af en så.dan, den, egna erfarenhetens vägledning,

torde' dock kunna ersättas genom undersökning af de motsvarande för-
. .

hållandena' i· andra storsUider, hvilka i afseende å bostadsöfverflöd och

byggnadsverksalnhet före oss eller samtidigt med oss ge;no~1gått utveck

lin·gsstadier, alldeles ·liknande det, i hvilket vårt samhälle för' närvarande

befinner sig.

':',' Såsom' föremål. för en sådan undersökning, har. jag valt städerna

Berlin och Köpenhamn, icke endast derför 'att. dessa.. städer . .ligga oss.'

geografiskt nära, utan: äfveIl' af an-dra skäL Berlin' har nälnligen den.

yp.persta bostadsstatistik, SOlU" för närvarallde. finnes, och äfven Köp~n~ .

håmns" bostadsstatistik har frainför vår det. stora företrädet, att dell nlöjlig

gör ett noggrant iakttagande af bostadshyrornas förändringar.

Berlin, som för närvarande räknar olukr.i.ng ~,700,000 invåilare, hade

än'nu :föt 60 år sedall elldast' salnU1R invånareantal som Stookholm har för

närvårande. Dess folkmängd. har sålunda tinder sex årtionden ökats till.

närllJare 'det sjudubbla. Denna starka folkökning har fortg~tt någorlunda

jämnt, under' ·.hela den nyssnämnda tidrymden, och derunder har- Berlill

hunnit genomgå många vexlal1de perioder af b.Qstadsbrist. och bostadsöfver-.

flöd;' af stigande och sjunkande hyror, af stegrad o.ch afmattad bygg- .

naQ8verksarnhet.· Af dessa perioder to'rde· det .vara nog' att till under·

sökning .upptaga endast de två, sonl ligga närmast var tid.'

.' .' Vid, slutet af 1860-talet var äfven. i Berlin bostadsmarknaden öfver

fyld och hyrorna låga.' Under åren ·1871 och 1872 b,ygdes p.å grund

häraf föga, oe,h· följden bIet, att redan 1872 d~t hade inträdt bostadsbrist.

Under 'årell 1872, 1873 och i~74 stego hyrorn~ med olnkring 23 ~

elier fråll ~09 till 752' riksmark i medeltal för hvarje bostadslägenhet

Denna hy~e~stegring'gaf anledning -till liflig byggnadsverksalnhet. Und€T'

de tre åren 1874--1876 bygdes sålullda i Berlin för tillhopa 435 millionel~

riksmark eller i årligt medeltal för cirka 145 millioner ~iksm'ark~ Detta hade

till.följd,- att bostadstillgångenh~stigt·ökades öfver behofvet. Redap. år 1876 ~

stodo ;omkring sex procent af Berlins, 'alla bostadslägel1;heter ollthyrda.

Med, al1led~ing häraf hade hyrorna. från och med år 1875 bÖ.l~jat ål1~Yo ..
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. sjunka. Byggnads\Terksamheten fortgick detta oaktadt ännu· länge i vida

större omfång än behofvet kräfde, och dell ,l11inskades endast, så .snlå

ningoln under loppet af de följande fyra åren, nämligen 1877 till 104·,

luillioner, 1878 till 97 '1l1illioner, 1879 till 67 '111illioner och 1880 till 54·

millioner, hvilken sellare byggnadsslimlna är den lägsta, som i Berlin

förekomnlit under de senaste tjugu åren. Till följd härar 'fortfor böstads-"
•

öfverflödet att ökas ända till år 1878, dä icke 11lindre än 7;8 %'
af alla bostadslägenheter voro outhyrda. Från nälnnda ar b?rjade bo

stadsöfverflödet att åter aftaga med' anledniOng af den nu 'älldtligen

minskade byggiladsverksanl1H?teno Men detta .oaktadt fortforo hyrorna att;

sjunka' änllU under två år eller till och med. år 1880. De hade' då Kom

mit ned till 597 riksluark i medeltal för hvarje våning och sålunda till en. '

lägre nivå, ~n den på' hvilken de befunllo' sig år 1872 före den stora

hy~esst~gringen. Bostadsöfvei'fiödet hade enlellertid, som sagdt,' ända se

dan 1878 varit i aftagallde, och 'det minskades fortfal~ande, så att'år 1885

hela antalet outhyrda lägellheter 'utgjorde elldast 2,2 %. Med an.;,'

ledllirig häraf började hyrorna att från och med 1880 ånyo ~löja sig.

Denna stegring fortfor ällda till 1890, då hyrorna voro uppe vid ett

me'deltal af 674 riksIllark och sålunda stoda 13 % högre än hvad de

gjorde ,1880. Denna llöjning v~r ju visserligen föga 'betydande i jäm

förelse lDed 'den, sonl egderura 'under'åren 1873 och 1874. Men 'dell

Ilade likväl sarnnla eggande' inverkan på byggnadsindustrien. Ty från

och med 1887 inträdde ånyo en period af. den lifiigaste 'byggnadsverk~'

samhet. Under åren 1887 till och· nled 1890 bygdes sålunda· för tillhopa

om.kring 640 millioner riksIllark eller i årligt medeltal för '160 millioner riks-·

mark. Följden 'häraf blef naturligtvis, att byggliadsöfverfiöd ånyo uppstod.

Vid b~~jall af in~levarallde år stodo sålunda icke mindre än omkring 8

% af Berlins saintliga bostadslägenheter outhyi~da, och hyrorna hafva '

detför .ånyo :sjunkit i sådan grad, .att Iuan äfven i Berlin för· närva-

Tande talar om' hyreskris - ehuru icke såsom hos oss om »kronisk'

hyreskris». .Ty i Berlin. yet man på grund af lång erfarenhet., .att

hyreskriser .alltid äro öfvergåendeo

Det. visar sig sålunda, att., unde~' de.. senastetjugu åren har. rörelsen

å Berlins 'bostadsmarknad gått först från bostaqsbrist :o.ch. ~tigande hyror

till bostn~söfverflöd, fralukalladt genom en liflig byggl1adsverksarnhet~ cl~r

ifrån genom 'sjunkande hyror och afmattad byggnadsverksamhet -ånyo till-
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baka till bostadsbrist och stigande hyror, SOn1 framkallar en ny; liflig

byggnadsperiod, slutande ~fveli den lned·' bostadsöfverftöd och sjunkaI1de

hyror.

Denila ständiga vexling Inellan bostadsbrist och bostadsöfverfiöd,

! mellan stigande hyror och sjunkande hyror, lnellan lifiig byggnadsverk.

samhet och afnlattad hyggnadsverksamhet" har' i sjelfva verket icke endast

i Berlin utan äfven jaHa andra hastigt växande storstäder visat sig vara

lika säkert och oundvikligt återkonlmande som vexlingen mellan hafvets

'ebb och flo~. En fulls~ändig insigt OIn detta förhållande, torde för den

skull utgöra det enda möjli.ga värnet mot de faror, för hvilka hvar

och el). utsätter ~ig, som i storstäderna bygger eller köper hus, utan att

,dervid räkna med den nyssnäInnda vexliugen i konjunkturer' och rned sin

egeIl motståI1dskraft uI1der trycket af den sjunkånde vågen.

Detta tr1ck är nämlige11 icke inskränkt endast till den tillfälliga

olägenheten a~ minskade byresinkomster.. Det gör sig, på ett vida farli

gare sätt gällande äfven genom motsvarflnde sänkning af egendomarnas

försäljnings- och belåningsvärden. Jänlväl i afseende bärå kunna några

. lärorika upplysningar hemtas ur Berlins bostadsstatistik. I denna stati

stik upptagas nämligell för hvarje år i tre paralella kolurnner dels egeI1

domarnas brandförsäkringsvärden, dels deras normalvärden, beräknade

till 18 gånger hyresinkomsten, ,och dels deras köpvärden, beräknade efter

köpeskillingarna för de egendolnar, hvilka under året gått i haildel. ~"ör

hållandet mellan dessa tre kolumners slutsulnInor visar under den nu

ifrågavarande perioden ll1ycket starka vexlillgar.Sålunda stod köpvärdet

år 1870 till 102 % af ,normalvärdet, år 1873 hade det stigit till

127 j{, år 1880, då h~YTorna stodo som lägst, hade det nedgått till

76 %, och år 1889, hade det ånyo uppgått till 105 ,%. Vid tillämpning

af .dessa procentsatser på värdet af Berlins samtliga egendomar visade sig,

att detta värde under åreI1 1870-1873 hade dels genom hyresstegring,

dels genom ökad köplust vuxit med olnkring 1,300 millioner riksmark,

att det åter lInder åren 1874-1880 hade lninskats med 1,688 Iniilioner

riksmark, för att under 1880-talet ånyo höjas lued 1,745 lnillioner riksmark ;

allt .detta oafsedt byggnadskostnadern~ för de under samma perioder till

kornna nybyggnaderna.

Ntl kan det ju visserligen synas, att dessa värdejämförelser icke

hafva I1ågon praktisk betydelse med afseende iL andra egendomar äI1 dem,
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· h'vilka 'vid de' olika 'tidpunkterna verkligen gått i bandel. Men äfven

, dessa egendomar' representera värdeförändringar, ·so.m väl äro förtjent~<;af

att tagas i betraktande. Det har nämligen i Berlill alldeles SOlU i S:to~k-

· holm visåt sig, att ungefär' en tiondedel' af stadens samtliga fastigh€ter år-

ligell öfvergår till .nya egare. .'lid den senaste folkräkningell' i .Berlin

< befans sålunda, att hälften af stadens samtligaegendo,m.ar hade yarit i

.'sina ·dåvarande .egares besittning under' kortare tid än sex år.

'" Äfven med afseende åbyresgästernas rörlighet .innehåller .Berlins

·bostadsstatistik .några beaktai1svärda upplysningar. Den visar riämlig.e.n,

· att under. de senaste fjorton årell det år:liga' antalet flyttningar vexlat

mellan högst 64~ och I~gst 429 på hvarje tusental bostadslägenheter. Såsonl

mall k.unde vänta synes, att flyttnin'garna v~rit talrikast und-er tider· af

bostadsöfverflöd och lninst talrika under ti,der af bostadsbrist. I 'årligt

·medeltal bar under hela perioden förekommit omkring 500 flyttningar på

·hvarje tusental bostadslägenheter.

* * *

Med hänsyn såväl till det statistiska materialets storlek som' äfveil

--till de kostnader, hvilka på clessbearbetande kunnat nedläggas, står

'11aturligtvis Berlins bostadsstatistik långt frarnför···Köpenhamns·. Men deti'a

·'oaktadt erbjuder äfven Köpenh.amns bostadsstatistik, särskild.t för- oss, ett

lnähända lika .stort intresse, i betraktande af den påfallande 'likhet; ,SOril

'med 'afseende å utvecklingen Ullder de senaste tj.ugu .åren .finnes nlella11 Kö·

penhaml1 och St~ckholm.

Vid början af iUllevai'ande år utgjorde Köp~nhamils folkmängd cirka

334,000, således omkring 85,000 lnera än Stockholms. Det relativa för

hållandet var ungefär detsamlua redan 'vid början af år 1870, l1änlligen i

Köpellhamn 181,000 invånare mot 131,000 i Stockholln. Från och med

1870 till och .med 1892 har sålunda den .relativa folkökningen varit jör

båda städerna i ·det närmaste lika, eller för Köpenhamn ~5 ,,: och för

Stockholm 90 % af förutvarande invånareantalet. . Men i Köpenhamn

har bastighetell af denna folkökning varit jämnare fördelad på hela perio-

.dell i så Inåtto, att den hade inträdt redan under för.sta hälften af 1870

talet och att den har nästan oförminskadt fortfarit äfven. efte~ .1890..

I Köpenhalnn pågick under hela 1880-talet ,lika~om i Stockholm en

1ifiig byggnadsve.rksamhet, hvilken äfvenledes likasonl i .Stockholm nådde
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sin höjdpunkt under åreil' 1884 och' 1885. -Under dessa båda år afsynades

i' Köpenhamn i, årligt medeltal omkring 14,000 rum och kök. Efter dessa

.år visade sig äfven' i Köpe-nbamn ett l)örjande bostadsöfverfiöd, SODl 1110t

slutet af 1880-talet förallledde -någollsänkning af bostadshyrorna och äfvell

-någon inskränkning aJ -byggnadsvei·ksalnheten.

Denna senare iliskräirikning var dock långt ifrån så stor sOluden,

11vilken under de senaste två åren inträdt i byggnadsverksamheten här i

Stockholm. Äfven un-der årell 18~6-1890 bygdes näruHgell i Köpen

-hamn i årlig~' medeltal omkring 7,000 rum och kök. Följden bäraf blef,

-.att an~let outhyrda lägellh'etel' hade år 1890 ökats till 4~2 ,,% af samt-

.liga lägenheter. . Detta .antal har likasoln i Stockhollll under de två

:sista åren bibeb~\llit sig i det närmaste oförä11dradt. Bostadsöfverflödet

-var derföre den t januari detta år nästall alldeles lika -stort i Köpenhalun

{)ch i Stock-holm. Här -uppgick nämligen- antalet outhyrda eldstäder till

·4,4 X, und-er det att i Köpenhamn de outhyrda lägenheterna utgjorde

4,2, % af san1tliga läg-enheter eller, om antalet rum och kök lägges till

~grund för beräkningen, 4 ~~ ~

Härmed stannar dock likheten. rry i I{öpenhamn Ilar folkökllingell

under ,de två senast förflutna åren varit betydligt större än i Stockholm,

nälnligBn 7,000 i årligt medeltal. Äfven byggnadsverksanlhet-ell' har der

.fortgått under nämnda år i nästan samma omfång ,som -under senare

hälften 'af 1880-talet. Antalet afsynade rum och kök uppgick sålunda i

'_KöpellbaIllll år 1891 till 6,400 och år 1892 till 7,200.

Orsaken, hvarför byggnadsverksamheten i Köpenhamn sålunda äfven

urider de två sista åren fortgått i detta stora omfång, -torde -väl vara, att

Daktadt ett nästan likå, stort bostadsöfverftöd hyrorna i Köpenhamn lik

väl icke ~junkit på långt när i salnl11a Iuån sonl h0808s. Under de

,fem sista åren af 1880-talet nedgingo bosta,dshytorna i Köpenhalnn filed

icke fullt 5 % eller från 320 till 306 kronor i -medeltal för hvarje bostads

lägenhet. Hyrorna ,på s. k. »forretningslokaler» höjdes till och med under

samIPa 5 år med olnkring 4' % eller från 1,166 till 1,220 kronor i medel

tal för, hvarje sådan lokal.

Den hyresn~dsättnlng, soin vid ungefär -lika bostadsöfverflöd egt

TU1TI i Stockholm och -hvilken, såsom förut 'llämilts, beräki1ats ällda till 25

a 30 %, måste således hafva berott 'af alldeles' särskilda orsaker, som

.d~t återstår oss att eftersöka. Af den redogörelse~ jag nyss lemnat rö-
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rande, hyresnedsättningen i Berlin under '1870-talet, frarngick visserligen,.

att denna ul~der 5 år fortgående nedsättning slutligen motsvarade omkl:'ing

21 '% af förutvarallde byror. Men detta skedde först då, när .. omkring'

8 /% af Berlins alla bostadslägenheter stodo outhyrda, och 8" /~ i

stället för 4 ,% i antalet outhyrda lägenheter innebär vida 11lera än ett·

dubbelt så stort verkligt bostadsöfverflöd. I ant~,let outhyrda lägenheter

ingår näluligen dels del1 nödvändiga reserven till fyllande af ökadt.bostads

behof under närlnaste framtid, dels äfven det.· stora antal föråldrade, illa

underhållna eller eljäst till uthyrning otjenliga lägenheter, sonl alltid fin

nas i en större stad. En ökning af antalet outhyrda lägellheter från 4

till 8 % torde derför illnebära ökni'ng af bostadsöfverflödet icke endast·

till. det dubbla, utan snårare till det" tredubbla.

Vid jämförelse lnellan. Köpellhamll och Stockholm i afseende å hy

ran för. lika stora bostadslägenheter visar sig, att denna i K~penhamn är'

~ regeln icke obetydligt lägre än i Stockholm, särskildt för mindre lägen

heter. Sålunda voro ~ i Köpenhalnn år 1890 hyrorna i ll1edeltal för 1 !um

med kök 106 kronor, för 2-rull1slägenbeter 180 kronor, för 3-rums 300, för

ö-rums ·570, för 6·rums 750 och för 8-rums 1,600. I genomsnitt för alla

lägenheter äro ju' dessa hyror icke obetydligt lägre än de i ,Stockholln för

närvarande gällande, hvilket väl i frän1sta rummet torde bero af att i

Köpenhamn ett lättare och till följd deraf billigare byggnadssätt möjlig

göres af ett mildare kliinat och af. lnindre strängabeställlluelser i bygg

l1adsordningen. Af. de nyss anförda medeltalen framgår för öfrigt, att i

förhållande till antalet rum äro i Köpenhalnll' hyrorna vida lägre för de

mindre lägenheterna än föl' de större. I Köpenhanl11 är således Inedel

b}Tran för hvarje rUITI i trerumslägenheterna 100.kronor och i åttarumslä

gellheterna 200 kronor. Den motsvarande skilnaden är hos o~s- vi?a lnindre.

Orsaken härtill synes 'vara, att i Köpenhamn de lnindre lägenheterna i

allmänhet äro inredda med större enkelhet än förhållandet är hos oss.

Samnlanräknade hyresbeloppen för alla lägenheter uppgick i Köpen

hamn år 1890 till 35 millioner kronor, hvilket motsvarar en årlig medel

hyra af 112 kronor på llvarje af stadens dåvarande invånare. I Berlin

uppgick vid samma tid dell ~rliga lnedelhyrall för hvarje invånare till 154

riksmark, enlo~svarande oinkring 137 kronor. För Stockhollll har det varit

förenadt med svårighet att an.ställa en liknande beräkning, ty vår bo

stadsstatistik innehåller icke några uppgifter angående hyresbeloppen. Ge-
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nonl välvilligt tillInötesgående af chefen för uppbördsverket bar det likväl

blifvit mig ll1öjligt att låta hOpSUl111nera alla de vid senastenlantalsskrif

ningen ingifna hyresuppgifterna. Denna hopsulllnering visar, att den 1

ja'nuari -innevarande år hyran för alla i Stockholm då uthyrda lägenhete~

utgjorde 25,312,137 kronor. l denna byressullllna ingå dock icke hy-

,rorI).a för, de af. husegarn~ sjelfva bebodda lägenheterna och icke heller

för de talrika bostadsföreningarnas lägenheter. Oln alla dessa ,hyror till

hopa beräknas approximativt till 'cirka 5 111illioner, bvilket. åtminstone

icke torde Va!R för högt, så. uppgår hela årliga hyressulllman till cirka 30

millioner krallar, hvilket skulle lllotsvara en årlig medelhyraaf omkring )

120 kronor för hvar och e11 af vårt salnhälles invånare.

I förhållande till rummens antal bo ju i regelll flera personer i de

små lägenheterna än i de större. Så har. det exelnpelvis i· KöpeIlhamll

visat sig, att för rUIn räknadt tvårumslägenheterna hafva i medeltal dub

belt så många invånare SOln felnrumslägenheterna. Af denna anledning

och äfven emedan hyran är i förhållande till rUInantalet i regel högre

för de större lägenheterna än för de slnärre, så lnåste det som gifvet

antagas, att den beräkilade medelhyrau understiger den hyra,. sonl i verk

lighete11 betalas af de förmögnare klasserna, och å andra sidan öfver:stiger

den, so~ betalas af de mindre bemedlade hyresgästerna, allt per individ

räknadt.

Denna skilnad är dock långt ifråll så stor, SOlTI man utan närrnare

undersökning kunde vara benägen att antaga. De familjer, hvilka bebo

större och relativt dyra lägenheter, utgöra llämligen' ett ytterst litet fåtal

af en storstads samtliga invånare. . I. Köpenhamn har det sålunda visat

sig, att icke mindre än tre felutedelar af stadens hela befolkning bor i 1

och 2-rumslägenheter, hvareluot endast en tiondedel af befolkningen bor i

'lägenheter onl. 6 rum' och deröfver. I Berlin utgöra bostadslägenheterna

med en hyra af högst 600 riksmark icke lnindre än 76 J{ af samtliga

lägenheter. I Stockhollu utgöra bos1adslägenheterna Oln 1, 2 OCll 3 runl

78 % af samtliga. Dessa relativa tal~ stäida i samband med den nyss

nämnda årliga medelh~ran för hvarje invånare, innebära el1 kr~ftig

bekräftelse af det redan förut kända förhållandet, att för storstädernas

lnindre bemedlade invånare bo.stadshyran utgör' en mycket betydanda

andel' af de årliga lefnadskostnaderna.

I betraktande af att äfvell hyrorna för butiker Qch andra af1ärslo-
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kaler måste till den ,;rida öfvervägailde delen i sista hand beta]as af' kon

sumenter och affärskunder bland stadens invånare, så har jag icke "vid

den ' 11YS~' omnänlnda uträkningen gjort något afdrag för den andel, vid

hvilken hyrorna för dylika lägenheter ingå i hela hyressulllnlan'. 'D·eulla

alidel är i !{öpel1hamn. utolnordentligt stor eller icke 111indre äll' 36 %,
'hvilket torde vara beroende af att i llämnda stad 'bostadshyrorna äro jä111

förelsevis. låga, under det att butikhyrorna äro höga, och såsoln. förut

nämnts, äfven undel"" dell senaste tiden fortfarit att stiga.' För hvarje

butik vid Östergade utgör sålunda hyran i'medeltal 4,000 kronor, för buti-

~ kel' vid affärslägen. af nledelgod beskaffenhet är hyrall i medeltal omk'ting

2,000 kronor och för de SlIlå butikerna vid nlera aflägsna' gator ·vexla

hyrorna från 400 till 700 kronor.

En annan egendolnlighet för Köpenhanl11 är det relativt ringa an

talet enrumslägenheter och stora antalet tvårumslägenheter. Under det ått

i' I{öpellhamll enrulnslägenheterna utgöra endast 14 ~% .af samtliga

1ägenheter, så uppgå de i Stockholm till 43 % och under det att två~

rumslägenheterna i Köpenhamn ,äro -40 % af samtliga lägenheter, så

,äro de i Stockholm endast 231/2 J{. Det Ul~ social synpu·nkt för Kö

pellhamn fördelaktiga i detta förhållande torde dock i väsentlig målinlot

'vägas af att icke mindre än en sjettedel af alla familjer i Köpenhall1ll

hafv'a »logerare», d. v. s. illneboende.

.Jag har förut Omnänll1t, att lägenheternå Oln 'l, 2· och 3 rum i

Stockhollll utgöra icke lnindre än 78' % af samtliga bostadslägen

heter. De återståellde 22 % äro sålunda fördelade på alla öfriga kate

gorier af bostadslägenheter, från 4-run1S' uppåt. Häraf följer, att hvarje

särskild sådan kategori lTIotsvarar endast en ytterst ringa bråkdel af

samtliga lägenheterna. .Våningarna oln. 6 runl utgöra sålunda endast 3,97

.%, Oln 7 rum 2,32 J{, om 8 rUIn 1,26 proc., Olll 9 rutn 0,63 X
af hela antalet. Detta' förhållallde är särskildt värdt beaktande, e'medan

deraf följer, att en öfverflödig tillgång inom den ena eller and.ra kategorien

··af större lägellheter vid hvarje tid lätt kan uppstå, och. det- är .ju också

'påtagligt, att ett sådant öfverflöd, när det upp~ommer, blir jämförelsevis

mycket känbart för byresvärdarlle. Vid ett oostadsöfverflöd, SOlll hufv'ud-

sakligell gäller slnärre lägenheter, blir näinligen förlustell å' outhyrda

lägenheter i regelll fördelad å ett större antal husegare' och träffar llvar

och ell af deln i en jämförelsevis ringa grad. När 'deremot. bostadsöfver-



Byggnadsverksamheten och bo'sladshyrorna, '91

.flöd . gör sig gällande öfvervägan.de i afseende å de större lägenheterna,

så blir förlusten å outhyrda'lägenheter ojäm.narefördelad, det vill säga f .deil

drabbar endast ett färre antal Ilusegare och drabbar dessa på ett mera

källbart sätt. Oln llågra tusen husegare hafva hvardera ett eller två rum

outhyrda, så blir ju 'denlla förlust för hvar och en af delll föga betydande.

Men ,on1 några hundrade husegare hafva outhyrda våningar, för hvilk'a

,den beräknade hyran uppgår till ett eller' annat tusental kronor, så blir

naturligtvis förlustell f~r hvarje eTiskild 'sådan husegare så pass käl1

bar, ~tt dell icke :endast frainkallar en lifligare klagan öfver bosta,dsöfver

flödets' verkningar, utall äfven medför' frestels~natt, för att rädda bvad

som räddas kan" till underpris utbjuda. de outb~YTda våningarna. Den

konkurrens, SOm härvid uppstår, måste naturligtvis framkalla en lllera

allnlän hyresnedsättning, af hvilken äfven öfriga busegare så småningonl

drabbas.

Se vi nu till huru dessa förhållanden hos oss gestaltat sig unde'r

senaste 'tiden och dermed jämföra de .motsvarande förhållandena i Köpen

hamn, så befinnes, att under' det att i både städerna bostadsöfverflödet

i dess helhet är ungefär lika stort, så är det likväl till sin beskaffenhet

mycket olika. Antalet outhyrda lägenheter om 1 och 2 rum utgöra' i

Köpenhamn 4,5 ~ af s[;tmtliga dylika lägenheter, 1110t endast olnkring

3 % i Stockholnl. Det relativa antalet outhyrda 3- och 4-rumslägen

heter· är i båda städerna ungefär lika. De outhyrda, större lägenheterna

ut~öra derelnot i Köpenhall111 elldast 2,~5 %, men uppgå i Stockholm

'till icke mindre än 7,23 % af alla ,dylik~ lägenheter. Häraf synes, att

för närvarande bostadsöfverflödet företrädesvis gäller i, Köpenhamn de

smärre lägenheterna och i Stockholm de större. I denna skilnad torde

vi bafva funnit rätta förklaringen af det gåtfulla uti att ett nästall lika

stort bostadsöfverflöd kunnat i Köpenhamll verka en hyresnedsättning af

endast 5 %, under det att i Stockholm det framkallat en hyresnecl-

.sättning, af .25 a 30 %. Det är nämligen påtagligt, att det relativt

,betydande, 'antal stora vållingar, som för l~årvarande inolll vårt 'samhälle

stå lediga' af brist på hyresgäster,. lnåste hafva. föranledt just den för'

hyrorna .. i allmäl1het' nedsättande konkurrens, om llvilken jag nyss talat.

Det är också, påtagligt) ,att en öfverflödigt stor tillgång 'af sådana större

lägel1h.eter :företrädesvis skall ådraga sig de tOllgifvalldesamhällsklasserllas

'uPPlnärksamhet och sålunda kraftigt ,påverka' dell allmänna -opinionen,
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som _ju alltid. är en af de medverkande orsakerna till alla omfattan.de

förändringar i bostadshyrorna inOlU ett samhälle.

* * *

Huruvida ,utsigt finnes för en snar förbättring af de· nu tryckta

konjllnkturerna. å vår bostadsmarknad är naturligtvis för Stockholms

husegare den ur praktisk synpunkt ojämförligt vigtigaste af de frågor,

på hvilken den nu verkstäIda undersökningen borde lemna svar. Med

afseende å denna fråga måste jag enlellertid åtnöja lnig med att hällvisa

till de sakuppgifter, jag redan haft .äran framlägga. Af dessa .uppgiftei~

fraingår, att byggnadsverksalnhetell i Stockhollu för. närvarande är. ytterst

ringa, .att det icke finnes någon anledning befara, att denna verksamhet

skall blifva i' nälnnvärd mån ökad,. så· länge hyror och husvärden fortfara

att hålla sig så låga, som de för närvarande äro; att både i' vårt sam

hälle och i andra storstäder det alltid visat sig, att äfven vid inträffande

hyresstegring det dröjer temligen länge, innan denna stegring llinller'

framkalla en motsvarande ökning af byggnadsverksamheten, Qch slutligen

att äfven om nya byggnadsföretag skulle framdeles i något större omfång

här komma till stånd, det alltid måste dröja några år, innan dessa före

tag hinila blifva färdiga och sålunda kUllna verka en ökning af bo-
.stadstillgållgell. • .

Af den jämförande redogörelse' jag lelnnat för bostadsförhållandena

Berlin, Köpenhamil och. Stockholm torde jämväl kunna dragas en an

nan icke ovigtig slutsats, 11ämligen att Stockholnls bostadsstatistik för

närvarande lenl11ar IIlycket öfrigt att önska. Genom påvisande af denna

slutsats lir det långt ifrån nlin afsigt att vilja franlkalla något klander

rö'rallde det sätt, på hvilket vår kommunalstatistik i allmänhet skötes. Ty
hi.lru stora de allspråk än äro, som lIlan vant sig att kunna ställa på den

mer än vanlig~ dugande tjenstelnan, åt hvilken ledningen af denna stati-

-stik är anförtrodd, så får man dock icke. begä~'a, att han skall. kunna

göra underverk. Man får icke begära, att -han skall kunna åstadkomma

en nöjaktig bostadsstatistik, då mall icke för honopl möjliggj<?rt att af

alllnänna ~edel kunna bestrida de icke obetydliga kostnader, som en så

dan statistik kräfver. Väl kan lnan deremot _begära och lloppas, att

·Stockholms stadsfullmäktige skola inse gagnet af en god bostadsstatis~ik

och för _den skull. finnas villiga. att lelnna de. i sådant afseende erf?r-
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derliga anslagen. Hade vi under de senaste åren haft en bostadsstati

stik, åtlninstone någorlun'da jämförlig med Berlins ;och Köpenhamns, så

finnes det ju 'stora anledningar för antagandet, att de våldsanlma rubb

ningar å vår bostadsmarknad, hvilka nu föranledt mycket känbara. för

luster icke allenast för Stockholms husegare utan 'också .medelbart för sam

bället i dess helhet, skulle kunnat i väsendtlig må~ 'minskas. Det är ju visser

ligen icke sannolikt, att genom ell sådan bostadsstatistik vi skulle :hafva helt

. och hållet undgått det bostadsöfverfiöd, som llU är rådande. Ty dell

byggnadsverksamhet, som dertill varit orsak, har, såsom jag 'visat, varit

frainkallad af sådana 'ekollomiska naturkrafter, hvilka ej -låta' sig hejdas

genom några varnin.gsrop. Men det är derelnot 'alldeles icke osannolikt,

att om man i' tid kunnat. iakttaga den olnåttliga ökningen särskiJdt af

större lägenheter, byggnadsverksamheten skulle hafva tagit en annan rikt

ning och dervid'frambringat företrädesyis smärre lägenheter. Vårt bostads

öfverflöd skulle .då till' sin beskaffenhet bafva .blifvit mera, liknål1d~ det

i Köpeilha~n nu rådaiide, och det skulle vid detta förhållande' alltagligen

hafva blifvit lika.,litet känbart· iIl0m vårt samhälle som bostadsöfverfiödet

för närvarande är i Köpenhamn., Redan detta -to'rde innebära tillräckligt ta

lande skäl för önskvärdheten af att äfven i vårt samhälle man underkastar

sig de i förhållande .till' g.agnet obetydliga kostnaderna för en fullstän

dig och noggrann statistik, -och det skulle för -den' skull glädja lllig, om

genoln de' sakuppgifter jag i afton haft 'förmånen .få framlägga för ett

stort antal' icke' endast insigtsfulla utan ocks;t inflytelserika: män, jag skulle

i någon mån lyckats bidraga till främjande af detta för hela vårt sam

hälle vigtiga önskningslllål.

I anledning af föredraget yttrade' sig: .

Herr 'Generallöjtnanteil Friherre Leijonhufvud: Föredraganden har

framhållit ell mängd fakta, hvilka varit -af ett särdeles intresse icke

lninst för deID, som i likhet med mig ärC? husegare. Han antydde,

att d.et öfverflöd på bostadslägenheter, som nu förefinnes, skall så' slnå

ningom utjälnnas och att ·en omvexling' af bostadsbrist och. bostadsöfv~r-'

flöd .här ,som annanstädes· konlmer att ega runl. I ålla fall lära ..väl de

krafter, som verka på det· elia och det andra stället vara i någon Inåll

olika. 'Jag skall be att i största korthet få påminna' om·. hågra af de

orsaker, hvilka här i Stockholm ~ detta afseende ·varit verksamma. Af
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dessa. orsaker äro enligt min tanke en' del af lllera pe.rmaluent, andra \

deremot af lnera öfvergäende beskaffen.bet.

Bland de. första. torde .vara den i Sverige likasom i andra länder rådande

allmänna benägenheten' hos befolkningen i landsorten att begifva sig till:

städerna för att komma i åtnjutande: af de fördelar, SOlU der stå dem till'

buds. Detta kOlurner a~t verka. fortfarande~ om också i llågot m·indre.

Inån. än förut.

En annan orsak, som också.' varit ganska verksam, är öppnandet åf '

en 111ängd nya järnvägar och den 'd-erigenom uppkomna lättheten att för-,

flytta sig till städerna. . Specielt har till Stockhollll inflyttat en mängd'

personer, som annars icke kunnat tänka på någonting sådant. I samma

lnån som denna inflyttning ökades, började också en efterfrågan efter bo

städer, som· man då 'icke' var beredd. att möta.' Hvad 80m hind:rade bygg- .

nadsverksaln·heteIl var, att man vän·tade på en reglering af åtskilliga delar

af Stäckholms stad. Men i salnIna stund, som en reglering af de olika

stadsdelarna: blef ett faktum, i samma stund började också byggnadsverk

samhetell i stor skala. Detta. åter hade till följ.d en invalldring af arbetare

till långt större antal äll SOlU· kunde· beredas arbetsfö.rtjenst...

Härtill- kom, att då några fordringar, på erfarenhet. eller dugligllet i

bygguadsyrket icke förefunnos~ utan snart sag~dt hveln som helst kunde .

bli byggnlästare, en lnängd personer utan .det ringaste· 'kompetens slogo

sig på denna verksamhet,' och' då' dertill kom stor lätthet att få penningar~

~ar det, icke underligt, att nya hus reste sig som' svanlpar ur jorden.

Detta. var en af de anledningar, SOlD föranledt bostadsöfverfiö'det, hvilken

anledning jag hoppas nu luåtte vara stäfjad.

Jag nälnnde lättheten att få penningar. Jag rnenar, att penningeall

stalter hade funnits, som allt för mycket underlättade' erhållan·det af lån

till byggnadsföretag för personer',' som aldrig bort befatta sig m-ed bygg

nadsverksamhet

Dessa· äro enligt min åsigt de bufvudorsaker, SOIU varit bidragande.

till byggnadskrisen.. Ett sådant bostadsöfverfiöd, som för närvaranrle·· rå·

der, hoppas jag icke måtte komma. vidare ifråga.

Genom' ändrade bestämrnelser är nu ett slags band lagdt på dem,

som vilja utöfvabyggmä.stal'eyrket, och jag hoppas också, att man fram-o

deles lnåtte bygga. så, att icke husen, då de· äro· färdiga, äro: intecknade

till skorstenarn·a. En reaktion pågår för närvarande, ganska obehaglig
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för dem, som deraf beröras, men jag hoppas, att orsakerna till densamma

äro. sådana, att de icke vidare återkolllina.

Herr Fil. Doktoren Köersner : Till en början ber jag att på det

varluaste få instämma i det slut, hvartill bankdirektör Palnle kO!nlnit

Oln önskvärdheten af en förbättrad och lnera tillförlitlig konlmunalstati

stik rörande bostads- och .hyresfö.rhållal1dena här i Stockholm.. Såsom:ett

ytterligare bevis härför vill jag endast påpeka, att de. uppgifte~; som vi

hafva .angående bostäderna äro från åren 1868, 1880 och 1890, och äro

d:essa siffror möjligen sinseineilan jämförliga, lnen om Ulall jänlför deln

med öfverståthållareelnbetets på fullt vetenskapliga, grunder. gjorda' be-

. räknin,gar. kotnrner man till helt andra resultat.. I .det· ena fallet får man

en .summH; som m~tsvarar ungefär 767 rUIn per 1,000 invån.are, under det
~ .

att 'nlan i det andra komlner till en SUIDlna af 841 per 1,000' invånare.

.'Vare .sig Ulan utgår från 1868, 1880 eller 1890 års bostadsräkning.

och dervid samma~ställer de årliga statistiska uppgifter, S0111 finnas till

gängliga angaen.de afsynad.e, nybygda och nedrifna hus, skall m·an

·elnellertid kOIDlna till ungefär"lika öppna kurvor, hvilka alla. visa., att till~

gången på bostadslägenheter år 1890 var större än år -1870.

,._?om. föredraganden påvisade har e_n oerhörd. rninskning i byggnads

verksamheten i Stockholm' nUlnera' inträdt. Såsom ett :bevis på hvilken

betydelse d~tta har för Stockholm, eri1?rade han '()m förhållande.lla i Berlin

för 11. år sedan. Uti ett tidigare föredrag här har direktör Pahne påvi- .

sat, att af de utgifter, .SOln äro förenade nled uppförande af hus ·här i'

Stockholm, ., torde l/a kunna beräknas åtgå till inköp af. materiel utom

Stockholm' och åt~rstoden .till arbetare' och lnateriel," som finnes inoDl

Stockholm. Man tor?e h-äraf finna, hvilket oerllördt inflytande byggnads

verksamhetens aftagande skall hafva på hufvudstadens ekonolniska lif,

specielt. på infiy-ttnin.gen. Så stor de~lna minskning än varit, så, om man

jämför ·deln· med .folkökn~ngen, kommer man till det, SOlU jag tror, öfver

raskande -resultatet, att bygglladsverksaln-heten älTdock under dessa siRta

år varitöfver höfvan stor.

Under år 1891 tillkoll1. enligt kOlnmunalstatistikell' nya lägenheter,

m-ed afdrag af de nedrifna, till ett antal af 3,614 rum, under det a.tt folk

lllängden ökades lned 2,720 p.ersoner. Alltså ökades tillgången på. lägen

ll.eter- betydligt lner.a än. hV'ad medeltalet var år 1890 eller 767 rum per
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1,000 invånare. Under år 1892 hade antalet afsynåde lägenIleter ned

gått till blott 1,700. Sau1tidigt hade folkrnängden icke ökats med nlera

än 2,020 personer. .Alltså visar äfven detta år en byg~nadsverks~:mbet,

som öfverstige'r det behof, S01l1 till följd af folkökningen' Uppkolllmit.

Under sådana förhållanden vill det synas lllig, som om lnan hade

föga utsigt att kunna 110ppas ett snart slut på den hus- och hyreskris,

som här är rådande. Jag tror detta så mycket lnera, S01l1 jag icke, i

likhet nled föredr~ganden~ 'kan kOlUma till' den slutsats, att vi hafva att

inom den närn1aste framtiden påräkna en ökad inflyttlling till StockholIn.

Det finnes tvänne stora grupper af orsakei', som inverka på immi

grationen till städerna. Den ena. är deil dragningskraft· i forln af arbets

tillfällen, 'SOlTI städerna kunna utöfva. DEni andra gruppen är dell brist .

. på .arbete, 'SOIU lnöjligel1 kan förefirinas på landsbygden. Här i Sverige

bar den sistnällll1da orsaken, SOITI bekant, varit skarpt verkande och åstad

~olnlnit el1 större., invandring. till de svenska städerna, n1en fra~~ör allt

€n större utvandring till Amerikä. Oln lllan ser på befolkningssiffran på

landsbygden, -tror jag, att lnan kOlnnler till det resultat, att folkmängden på

svenska landsbygdel1 under det senaste årtiondet icke ökats, snarare lninskats.

Under sådana förhållanden. har nlall icke, -tror jag, vidare att här

söka någoll kraft, som verkar till en ökåd. inflyttning - specielt till

l1ufvudstaden, efter som nUlllera på landsbygden snarare råder brist på

.arbetare än på arbetstillfällen. Återstår nu att se hvilken dragningskraft

.hufvudstaden direkt kan utöfva på 'den arbetsföra· ungdon1en på "lands

bygden.

Såvidt jag för 1111n del kunnat se, har icke' den industriella verk

-samheten .i Stockholtil under' de sista åren tagit ilågot synnerligt upp

sving, så att lnan deraf kall hoppas, att en större invandring till hufvud

.stadeli . blefve af fö:r;hållandena påkallad. -Jag' tror snarare, Oln lIlan ser'

tillbaka på 1880-talet -' att det just har va~"it den byggnadsverksamhet,

:som här egt rUIll, sonl varit den hufvudsakliga' häfstången till ilnmigra

tionell till bufvudstadel1. Det är nog så i' de flesta stora städer, att det

.är byggnadsverksfnnheten i dessa städer, SOln utgör den' kraftigaste lläf

stången till folkökningen. Det finnes dock undantag i detta fall. Spe

eielt har -uti Berlin orsaken till folkökl1ingen varit en annan, den näln-
. .

ligen, .att Berlin förvandlades till. hufvudstad .för det tyska riket.

Nu låter det ju lätt tänka sig, att om folkökningen i Stockholll1 blir
. t
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ringa och salntidigt, SOIU det vill synas fl~amgå af -de uppgifter, SOln den

ärade .föredraganden lelnnflde för l:sta qvartalet, uppförandet af byggIlader

blir ännu mindre, ett jämvigtsläge skulle kunna 'inträda enlellan tillgången

på bostäder och 9hyresspekulanter. Men, SåSOlTI också i föredraget fram

hölls, lllan finner mycket ofta ett tröghetslTIOment, SOln gallska.länge för

hindrar utjämIlalldet ,af sviterna utaf hyreskriser. Härtill k01111ller för

Stockholm ett annat moment, sonl allt fralngent kommer att vara ganska

kraftigt verkande, nämligen resultatet af de executiva auktiollerna på bygg

nader, SOln pågått under de senaste åren och fortfarande pågå här i

Stockholnl.

Sedan år 1886, med h\:ilket år öfverståthållareembetet börjat lemua

uppgifter på försäljningssunlulan för executivt försålda egendomar, har

försålts fastigheter för öfver 50 millioner kronor. Det kan litet hvar för

stå, att. dessa fastigheter försålts för 25 a 30 % under deras' norrnala

värde. De nya egarn~ af dessa fastigheter kunna således vara belåtna

med hyrer, som lned 25 % understiga de hyror, som förut varit gällande.

Det låga inköpspriset å en så stor massa af hus och lägenheter, som re

presentera 50 luillioner kronor, eller 1/~ eller 1/9 af Stock~olnls hela taxe

ringsvärde, kOlurner förvisso att utöfva inflytande på en fraultida bygg

nadsspekulat~on.

Herr Bal~kdirektören Palme: Jag anhåller 'att lned några ord få be

möta de invändningar, SOlU blifvit gjorda lned anledning af d~t inledande

föredraget.

Med afseel1de på dell sista ärade talarens yttrande om utsigterna för

ökning af. StockhollllS folklnängd under. den närmaste frarntiden, så har

jag mycket svårt att se det logiska sarnmanhanget mellan. hans prelnisser

och h~ns slutsatser.

Utgående fråll förutsättningen. att Stockholnls folkmängd till. hufvud

saklig del rekryteras genoln inflyttningar från landsbygden och stödjande

sig' vidare på det kända sakförhållandet, att landsbygdens folkmängd un

der de ~en~~.t~ åren visat sig vara nästan stillastående, ansåg sig herr

!{öersner bel~ä~tigad att häraf draga slutsatsen, att vi icke kunn'a förvänta

någon nänlnvärd tillöklling af Stockholnls foll~nlängd under de närmaste

åren.. Vid d~nna slutledning har talaren förk~arat orsak och verkan. Or

saken hvarför den svenska landsbygdens befolkning under den senaste

7
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. tiden icke ökats bar just varit, 'att rikets hela' na:tivitetsöfverskott upp

slukats af emigrationen och inflyttningen till städerna. Under de tio åren·

1881-1890 utgjorde nativitetsöfverskottet i hela riket cirka 580,000.' U'n

der 'salnma' årtiollde 'öfversteg de till utlandet elnigrerades antal de der

ifrån återvändande' nled ornkring 330,000 personel~; städernas folkinällgd

ökades med cirka 213,000 och .landsbygdens endast llled den ringa åter

stoden. Dessa statistiska data synas lnig böra nödvändigtvis leda till en

slutsats alldeles motsatt den, till hvilken herr Köersner kom. ' Ty just

den, oluständigheten, att under en så låilg tidrymd landsbygdens befolk

ning visat sig vara nästan stillastående, under 4et städernas folkmängd

hastigt ökats, måste ju göra det i hög grad. sannolikt, att samma förhål

lande skall göra sig.gällande äfven framgent, åtminstone under de 11är

lnaste åren.' Det enda, som i detta afseende kUllde verka någon ändring;

vore, Oln emigrationen till Amerika i någoll större grad ökades.. ' Men det

lärer, för närvarande icke finnas någon rimlig anledning att vänta en så

dån ökning. De ekonollliska förhållandena i Amerika äro, som bekant,

just nu sälnre än d.e varit sedan lång tid tillbaka, och vid detta förhållande är

'det antagligt, att under den närlnaste fralntiden elnigrationen till'llälnnda

land från Sverige skall, långt ifrån att ökas, snarare kOll1ma att lninskas.

Med anledning af friherre Leijonhufvuds salnlnanställning lnellan

den liftiga byggnadsverksamheten i Stockholm och de låneförlnedlande

penlling~inrättningarnas verksanlhet beder jag få fästa upPlnärksambeten

på att såväl byggnadsverksalnbeten SOln penningeiprättningarnas belåning

af inteckningar varit påverkade och framkallade af de alllnänna ekono

Iniska tidsförhållanden, hvilka under det senaste årtiondet i nästan alla

europeiska storstäder franlkallat alldeles. liknande verkningar,' nälnligen

ökad köplust för stadsfastigbeter,· ökad -lätthet, att finIla lån' lnot illteck

ningssäkerheter i' dylika fastigheter och dermed äfven en lifligare bygg

nadsverksamhet. Vill Inan med nödigt. iakttagande af ·denna alllnänna

orsaksföljd söka svaret på frågan, huruvida dell ena ellef' andra 'pellninge~

inrättningell genom sin verksamhet gagnat eller skadat samhället, så äl~

-äfven det svaret lätt funnet. Ty för att finna det behöfver man endast

tillse, om -vederbörande penningeinrättning genom Sill' verksamhet gagnat

eller skadat sig sjelf. H varje pellningeinrättning, sonl uppmuntrar till

osund byggnadsverksamhet· genor11 -belånii.1g af- inteckningar; hvilka icke

~ro förtjenta af kredit,· blir nämlig.en alltid i lähgden derför straffad ge..



Byggnadsverksamheten och bostadshyrorna. 99

nOln de förluster, SOln vid en sådan utlåning alltid måste, förr eller senare,

uppstå. Med afseende särskildt å dell penningehlrättlling, bvars styrelse

jag har äran tillhöra, kalle jag derför ll1ed fullkomligt lugn upptaga den

förebråelse, SOlll låg i del1 ärade talarens ord. Ty Stockholms intecknings

garantiaktiebolag har under sin nUlnera tjugufyraåriga verksalnhet ännu

aldrig förlorat ett öre på någon belånad inte.ckning, och detta sakförhål

lande torde redan i och för sig innebära ett oemotsägligt bevis för att bo

laget· icke gel~oln belånande af. dåliga eller tvifvelaktiga inteckningssäker

Ileter uppluuntrat till llågon osu~ld byggnadsverksamhet.

Herr Ingeniören Söder~und: Af den talrikhet, hvarmed mötet i dag

samlats, kan lllan sluta till att direktör Palme berört en fråga, som står

på dagordningen. Jag tror dock, att det icke allellast är en fråga för

dagen, ty den har redan länge. varit å bane, ehuru man icke gripit sig

så all med densamtna S0111 just nu.

Bankdirektör Palme är just den rätta 111annen att se skuggorna och

dagrarna i detta älnne. Det veta vi alla. Men huruvida vi hafva att

snart elllotse någon förbättring i de ifrågavarande förhållandena genoln en

starkare folkökning, genonl en luindre byggnadsverksamhet eller gen0111

andra olllständigheter, det är naturligtvis lnycket svårt att afgöra.

För lnin del tviflar jag lnycket på att några .förbättringar i dessa
. .

förhållanden, åtminstone inoln de närlnaste åren, komlna att ega rurn.

Det är dock en sak, sorn· vi borde taga fasta ·på· ur direktör PaInles an

förande) nälnligen dell slutsats, hvartill han kOIU' rörande vår bostads

statistik. Det är i sauning lllärkvärdigt, att vårt saluhälIe skall i afseende

på sådall statistik vara andra stora· städer så underlägset, sYllllerligast SOIU

det gäller så stora affärer som deln, hvaroln bär är fråga.

Vi veta ju alla, huru inom kOlnn1u~lalstyrelsen en viss obenägenilet

för anslag gör sig gällande, då det är fråga 0111 statistiska ändalnål. Det

var sålunda en ren' tillfällighet, att den senaste folkräkningen år 1891 blef

en verklighet. Man kan deraf se, huru svårt det är att få fralll några

siffror i detta af~eende·. Den väg vi således hafva att gå är enligt mitt

förluenande att hålla efter kommunalstyreIsen, så att vi kunna få så till

förlitliga siffror son1 möjligt rörande våra bostads- och byggnadsförhållan

d"en. Då få vi veta, hvad vi hafva att gå efter och då först kan bygg

lladsverksan1heten regleras efter bellofven.
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ABENIUS, K. F., v. häradshöfding.
ABRAMsoN, A., grosshandlare.
ABRAMsoN, G., grosshandlare.
ADELSKÖLD, C. A., f. d. major.
AFZELIUS, J., justitieråd.
AGRELIUS, O. M., trafikchef.
AHLIN, J.,' handlande.
AHRENBERG, H., grosshandlare.
ALMGREN, O., grosshandlare.
ALMQVIST, J., direktör.
ALMQVIST, P. W., professor.
ALMSTRÖM, R., fabriksidkare.
ANDREE, S. A., öfveringeniör.
.ANNERSTEDT, L., president.
ANSTRIN, W., kamrerare.
ARNBERG, J. W., fil. .doktor, fullmäktig i

riksbanken, ledamot af redaktionskonliten.
ASPLUND, H., maskiningenjör.

ASTRUP, H. R.,. grosshandlare.
AXELSON, H., grosshandla~e.

BARNEKOW, A.. G., grefve, godsegare.
BECK-FRI'IS, C., grefve, kabin-ettskammar·

herre.
BECKMAN, E., redaktör.
BECKMAN, K. A., fil. doktor.
BEIJER, C. G., generaldirektör.
BEIJER, F. P:SON, bokförläggare.
BEIJER, G., grosshandlare.
BENCKERT, H. r., rådman.
BENCKERT, R., kansliråd, ledamot aj.redak·

tionskomitl!n.
BENDIX., W., grosshandlare.
BENEDICKS, G., bruksegare. ,
BENN~CH, N. A. G:SON, f. d. gelleraltulldirektör.
BERG, G. F., kamrerare.
BERG, J., revisor.
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BERGER, S., v. liradshöfding.
BERGMAN, C. (] .,' fil. dokt., folkskoleinspektör.
BERGMAN, C. O., öfverstelöjtnant.
BERNHARDH, A., bokhållare.
BESKOW, G., direktör.
BEVE, L., bankkassör.
BIESERT, J. C. N., bruksegare.
BILLING, H., rådman.
BILLING, W., rådman.
BJÖRKLUND, G., expeditionssekreterare.
BJÖRKMAN, C. A. T., landshöfding.
BJÖRNSTJERNA, M., grefve, generalkonsul,

kammarherre.
BJÖRNSTJERNA, O. M., generalmajor.
BLANCK, O., generalkonsul.
BOHMAN, H., revisionssekreterare.
BOHMAN, K., grosshandlare.
BOLINDER, J., fabrikör.
BONDE, C. C:SON, friherre, kammarherre.
BONNIER, A., bokförläggare.
BORNSTEDT, E. VON, kapten.
BOSTRÖM, F. A., ryttmästare.
BOSTRÖM, G., statsminister.
BRATT, C. E., grosshandlare.
BREDBERG, E., v. bäradshöfding.
BRETZNER, W., kommeQ.dörkaptell.
BRISSMAN, G. L., rådman.
BRODIN, O. A., skeppsbyggmästare.
BROOME, L., kapten.
BROWN, M., fabriksidkare.
BRUSEWITZ, E. H., myntdirektör.
BRÅKENHJELM, P. J., underståthållare.
BU.Nsow, F., grosshandlare.
BUREN, A. O. G., kammarherre.
BUREN, C., bruksegare.*
BÄCKMAN., P. J., direktör.

()ARLHEIM-GYLLENSKIÖLD, A. T., kammar..
junkare.

CARLSON, G., kansliråd.
CARLSON, O., direktör.
CASPAR, J., agent.
CASPARSSON, E., lJankbokhållare.
CASPARSSON, E. F., civilingeniör.
CASSEL, E., assessor.
CEDERLUND, E., grosshandlare.
CERVIN, C., bankir.
CERVIN, C. G., bankir.
CHAMPS, CH. DE, f. d. kommendötkapten.
CHRISTlERSON, T., byråchef..

• Ständig ledamot.

CLARHOLM, J. E., kamrerare.
COLLANDER, C. V,) fabrikör.
CRAMER, C., bankdirektör.
CRONQUIST, W., professor.
CRUSEBJÖRN, J. I., landshöfding.

DAHL, S., prokurist.
DAHLBERG, J. P., bruksegare.
DAHLERUS, G. E., stadskassör.
DAHLIN) J. E., amiralitetsråd.
DANELIUS, B. A., grosshandlare.
DAVIDSON, D., professor.
DAVIDSON, H., generalkonsul.
DE GEER, L., friherre, t. f. kanslisekreterare.
DE LA GARDlE, R., grefve, landshöfding.
DE MARE, A. B., bruksegare.
DICKSON, C., med. doktor.*
DICKSON, O., friherre, grosshandlare.·
DICKSON, R.} landshöfding.
DIEDEN, J. H. E., konsul.

EBERSTEIN, C., bankdirektör.
ECKERSTRÖM, R. E., expeditionschef.
EHRENHEIM, P. J. VON, universitetskansler.
EHRENSVÄRD, C. A., grefve, f. d.landshöfding.
EKDAHL, M., .revisor.
EKENMAN, V. N., häradshöfding.
EKGREN, C. E., kamrerare.
EKMAN, C. E., bru~segare.*

EKMAN, J. J., grosshandlare.
EKMAN, O~, f. d. konsul.
EKWALL, A., stadskamrerare.
ELLIOT, J. E~, justitiekansler.
ELOWSON, G., lektor.
ENELL, O., bankkassör.
ENGELLAU, J. P., grosshandlare.
ENGELLAU, 'L., grosshandlare.
ENGESTRÖM, J. VON, v. häradshöfdiug.
ERNBERG, J., v. häradshöfding.
ESSEN, F. VON, friherre, statsråd.
EVERs, O., generaldirektör.

~"AHLCRANTZ, G. E., v. häradshöfding.
FAHNEHJELM, O., civilingeniör.
FALK, C., apotekare.
FORSGREN, R., grosshandlare.
FORSSELL, H., president, ledamot aj redak

tionskomiten.
FORssNER, H., f. d~ stadsmäklare.
FOUGT, et, bankdirektör.
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FRAENCKEL, L'., bankir.
FRANCKE, R., ~rosshandlare.

FRESTADlUS, A. W., grosshandlare.
FRIBERG, F., bankokommissarie.
FRIEDLÄNDER, H., grosshandlare.
FRÄ-NCKEL, E., generalkonsul.
FRÖLANDER, H. T.) bankdirektör.
FUNCK, C. O. 'AF, f. d. major.
FURU, O. A., f. d. statsråd.
FÖRSELIUS, G., direktör.

GAGGE, ·A., bankdirektör.
GAHN, H. ··P. W., bruksegare.
GAVELlUS, J. E., bruksegare.
GEBER) M., bankir..
GEBER, P. A., bankir. 
GEORGII., A., konsul.
GERLE, C. J. H., de.partementschef.
GIHL, G., bankdirektör.
GRAM, G. W. W., f. d. statsminister.
GRANSTRÖM, G., grosshandlare.
GRIPENSTEDT, C., v. häradshöfding.
GROLL, V. L., statsråd.
GULLBERG, H." förste' aktuarie.
GUMJELIUS, A., direktör.
GUNTHER, E., sekreterare.
GYLDEN, H., professor.
GYLDENSTOLPE, A. L.' FERSEN., grefve, kabi

nettssekreterare.
GÖRANSSON, E. F., ingenjör.

HJEGGSTRÖM, A. V. T'., kapten.
HJEGGSTRÖM, 1., boktryckare.
HAMILTON, G., grefve, godsegare.
HAMILTON, H., grefve, t. f. byråchef, för-

eningens sekreterare.
HAMMARBERG, 1., grosshandlare.
HAMMARSKJÖLD, C. G., justitieråd.
HAMMER, C., juvele~are.

HANSEN, H., grosshandlare.
HAUFFMAN, K., grosshandlare.
HECKSCHER, E., bankdirektör.
HECKSCHER, 1., juris doktor.
HEDERSTIERNA; F. L. S., landshöfding.
HEDLUND, H., redaktör.
HEILBORN, O., konsul.
IIELJESTRAND, A. B., bryggmästare.
HERLITZ, K., v. häradshöfding.
HERNMARCK, C. G., justitieråd.
HERSLOW, C., fil. qoktor, redaktör.

• Ständig ledamot.

HERSLOW, E. J. A" justitieråd."
HERZOGJ P .., generalkonsul. .f'"

HESSLER, H.) grosshandlare.
HILDEBRAND, H., riksantiqvarie..
HIRSCH, C., grosshandlare.
I-IIRSCH,- E.~ civilingenjör.
HIRSCH, 1., grosshandlare.
HIRSCH, O., ingenjör.
HOCHSCHILD, C. F."L., friherre, f. d. envoye.
HOFsTEN, A. VON, kanslisekreterare.
HOLM, G. B. A., "v. häradshöfdiil"g.
HOLMERZ, C. G. G., direktör.
HORNGREN, L. H., grosshandlare.
HULTBERG, H. W., borgmästare.
HUSBERG, "H., v. häradshöfding.
Huss, M. W., justitieråd.
HUBNER, E. L, F., sekreterare.
HÅKANSSON,. J., stadsmäklare.
HlvANDER, H. O., byggmästare.
HÖGLUND, A., konsul.
HÖGLUND, O. M., fil. doktor; grosshandlare.
HÖJER, M.,' lektor.
HÖRNELL, R., direktör.

JANZON, O., kamrerare.
JENTZEN, C., med. doktor.
JOHNSON, A., generalkonsul.
JOHNSON, O., ledamot af .riksdagens andra

kammare.
JOSEPHSON, S., grossh~ndlare.

ISAKSON, C. J. A., inspektör.

KAJERDT, R., rektor.
KASTENGREN, C. O. F., kamrerare.
KEYSER, C. T. G., kommendörkapten.
KEYSER, S., konsul.
KIERULF, O. R., förutv. statsminister.
KINBERG, E. G., byråchef.
KINBERG, L. O.,. grosshandlare.
KJELLANDER, A., assistent.
KJELLBERG, C. O., grosshandlare.·
KJELLBERG, J., grosshandlare.
KLINGENSTJERNA, E. G.,' f. d. öfverste.
KLINTBERG, C., v.· häradshöfding.
KLINTEBERG, F. AF, assessor.
KOCKUM, L. P., godsegare.
KÖERSNER, W., fil. doktor, redaktör.
KRJEMER, A. R. VON, friherre, hofmarskalk.
KRUSENSTIERNA, J. E. V., generalpostdirektör.
KULLBERG, J. W., kapten.
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LAGERBRING, G. O. R., friherre, direktör.
LAGERHEIM, A., kabinettskammarher.re, en·

voye.
LAGERWALL,. B., v. häradshöfdin{;.
LAMM, H., grosshandlare.
LA.NCKEN, C. E. VON DER, expeditionschef.
LANDIN, J., handelskemist.
LANGENSKÖLD, K., friherre, bankdirektör.
LARSON, A., grosshandlare.
LARSON., F., kassör.
LARSSONy E. F., grosshandlare.
LAURELL, E., godsegare.
LAVAL, G.. DE, fil. doktor, civilingenjör;
LEFFLER, J.' A., fil. doktor.
LEIJONHUFVUD, B.A., friherre, generallöjtnant.
LEIJONHUFVUD, C., friherre, f. d, justitie-

kansler.
LETTSTRÖM, Go, f. d. bankdirektör.
LEWENHAUP.T, G., grefve, minister för ut

rikes ärendena.
LEWENHAUPT, S., grefv.e, amanuens.
LIDELL, P., kassör och bokhållare i Folk-

skolelärarnes pensionsinrättning.
LILJEWAL'CH, To, stadsmäklare.
LILLIESKÖLD, E. W.; kamrerare.
LILLIES'fRÄLE, W~, president.
LINDEBERG, K. M., kansliråd.
LINDENCRONA, A..T., bandirektör.
LINDER, C. G., v. häradshöfding.
LINDHAGEN, D. G., professor.
LINDROTH, C. A., grosshandlare.
LINDSTEDT, A., professor.
LINDSTED'f, A. W., bankdirektör.

. LJUNGBERG, C. E., f. d.. advokatfiskal.
LJUNGBERG, E. J., direktör.
LJUNGGREN, C. J., v. häradshöfding.
LJUNGLÖF, K., grosshandlare.*
LJUNGMAN, A. W., fil. doktor.
LJUNGQVIST,. K. O., bruksegare.*
LOTHIGIUS, G. F., major.
LOVEN, C., f. d. professor, sekreterare.
LOVEN, J., g~osshandlare.

LUBLJN, J., grosshandlare.
LUNDBERG, K., handlande.
LUNDEBERG, C., bruksegare.
LUNDIN, C. R., grosshandlare.
LUNDSTRÖM, Co F., godsegare.

MALMSTRÖM, C. G., f. d. riksarkivarie.
MALMSTRÖM, G., fil. qoktor.

• Ständig ledamot.

MARTIN, H. W., expeditionschef.
MAY, J , kamrerare.
MEvEs, J. S., byråchef.
MEYERSON, H., grosshandlare.
MICHAELl, J., grosshandlare.
MITTAG·LEFFLER, G., professor.
MOLANDER, A.) direktör.
MOLANDER, C~ A., grosshandlare.
MOLL, F., agent.
MOLL,!., bankdirek.tör.
MOLL, V., kassör.
MONTAN, C. O~, assessor.
MONTAN, E. W., professor, redaktör.
MONTELIUS, W., v. häradshöfding.
MUNTHE, A., bankbokhållare.
MUNTHE, G., kammarråd.
MÖRK, A., bankkassör..

NACHMANSON, A., handlande.'
NACHMANSON, H., grosshandlare.
NEIJBER, M. J., f. d. stadsmäklare.
NORDENFALK, C., landshöfding.
NORDENFALK, J., friherre, godsegare.
NORDENFELT, L. M., landtmäteridirektör.
NORDENSKIÖLD, A. E:, friherre, professor.
NORDSTRÖM, C. F. T., kommerseråd..
NORIN, C. A., stadsnotarie.
NORSTEDT, E.; bruksegare.
NYSTRÖM, C., medicine licentiat, fil. doktor.

OLIVECRONA, A. t v. häradshöfding.
OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, J., grossha~dlare.

OLSSON, O., fabrikör.
OLSSON, P., konsul.
OLSSON, T., civilingeniör.

PALM, 1., ·kamrerare.
PALME, J. H., bankdirektör, föreningens vice

ordJörande.*
PALME, S. To, direktör.
pALMQUIST, G., bokförläggare.
PAYKULL, L. G. VON, friherre, f. d. kapten.
PETERSEN, A. F. SKOW-, .bankdirektör.
PETERSENS, H. AF, kansliråd.
PETERSSON, P. A. G., rådman.
PEYRON, A., grosshandlare.
PEYRON, L., grosshandlare.
PHILIPSON, J., bankdirektör.
PHILIPSON, W., v. häradshöfding.
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PIHLGREN, A., ingenjör.
PIPER, C. G.' F., grefve, hofstallmästare.
PLATEN, L., friherre, aktuarie.
POSSE, A. R. F:sON, grefve, f. d. statsminister.
PRINTZSKÖLD, O., landshöfding.
PRIPP, G. F., tjensteman i riksbanken.

RAMSTEDT, V., grosshandlare. '
RAMSTEDT, W., fil. doktor.
RAPHAEL, A'J fil. doktor.
REHBINDER, H., friherre, kommerseråd.
RENHOLM, G., kongI. sekreterare.
RENNERFELT, G. C., ingeniör.
RETTIG, G., generalkonsul.
RETTIG, H., v. häradshöfding.
RETZIUS, G., professor.
REUTERSVÄRD, P., hofmarskalk.
RIBBING, G., assessor.
RIBEN, L. W., statskommissarie.
RICHTER, F., sekreterare, fullmäktig i riks-

banken.
RINMAN, C., bruksegare.
ROSEN, A. A. G. VON, 'grefve, öfverste.
ROSEN, A. P. VON, grefve,' kammarherre.
ROSEN, C. G. VON, grefve, öfverstekamlnar·

junkare.*
ROSEN, G. VON, grefve, assessor.
RossANDER, J~ F., grosshandlare.
RUBENSON, J., direktör.
RUBENSON, L., disponent.
RUBENSON, M., sekreterare.
RYDBERG, O. S., kansliråd.
RYDIN, H. L., f. d. professor.
RYDING, B. T. G., landshöfding.

SAMSON, E., direktör.
SAMZELIUS, P., statskommissarie.
SANDBERG, G., byråchef.
SANDEBERG, F. AF, handelsbokhållare.
SANDEBERG, H., löjtnant.
SANTESON, H., v. bäradshöfding.
SCHALEN, C. A., v. häradshöfding.
SCHALEN, W., registrator.
SCHNELL, C., grosshandlar~.

SCHUMACHER, C. W., fabrikör.'
SCHUMBURG, R., konsul.
SCHWERIN, W. G. VON, friherre, godsegare.
SEBARDT, C. W., hofapotekare.
SEDERHOLM, E., bruksegare.
SETTERVALL, C, grosshandlare.

* Ständig ledamot.

SIDENBLADH, E., öfverdirektör.
SJÖBERG, G., arkitekt.
SJÖGREEN, O. A." kansliråd.*
SKOGLUND, F, bokförläggare.
SKOGMAN, C. J. A., friherre, f. d. kommen·

dörkapten.
SMERLING, C. F., f. d. kansliråd.
SMERLING, G. W., v. häradshöfding.
SMITH, L. O.,' grosshandlare.*
SMITH, O., fil. doktor.
SMITT, J. W., generalkonsul.
SOHLMAN, H., redaktör.
SPARRE, N. G. A., grefve, kammarherre.
STARCK, A., konsut -
STEDT, C. A., ryttmäståre.
STEDT, N., lifförsäkringsinspektör.
STEINMETZ, H., landtbruksingeniör.
STENHOLM, E., kapt'e'n. _:
STJERNSPETZ, P. A. H., f. d. major.' '
STOLPE, C. M. G., direktör~ ,
STRANDBERG, G., t.f. stadsmäklare.
STROKIRK, G., bruksegare.'
STRÅ.LE, W., godsegare.
STUART, J.,_ riddarhussekreterare.
STYFFE, K., f. d. öfverdirektör.
SUNDBERG, G., häradshöfding.
SUNDBÄRG, G., aktuarie.
SWALIN, W., protukollssekreterare.
SWARTLING, A., konsul.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SVEDELIUS, A. rG., landshöfding.
SVENSEN, E., skriftställare.
SYBERG, F., grosshandlare.
SYDO'W, ]( VON, hamnkapten.
SÖDERBERG, A., kassör.
SÖDERBERG, J. E., försle aktuarie.
SÖDERLUND, C. A., ingeniör.
SÖDERSTRÖM, C., grosshandlare.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

TAMM, A., fil. doktor, kontrolldirektör.
TAMM, C., direktör.
TAMM, C. G. A., friherre, öfverståthål1are.
TEMPELMAN, V., f. d. protokollssekreterare.
TESCH, W., direktör.
THEMPTANDER, O. R., -landshöfding.
THIEL, A., 'grosshandlare.
THIEL, E., bankdirektör.
THOREN, J., tjensteman i riksbaaken.
THULIN, C. F., skeppsklarerare.
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THULIN, G., jur~s kandidat.
THYSELIUS, E. J. A., skriftställare.
THYSELIUS, P., v. häradshöfding.
TIGERSCHIÖLD, H., v. hä;rad~höfding.

TITZ, C. A., konsul.
TOTTIE, H., konsul.
TROlLlUS, C. O., t d. generaldirektör.
TROlLlUS, C. R., v. häradshöfding.
TROlLlUS, H., grosshandlare.
TÖRNEBLADH, I., landskamrerare.
TÖRNEBLADH, R., lektor, fullmäktig i riks-

banken.

UDDENBERG, E., generalkonsul.
UGGl.AS, C. G. AF, friherre, f. d. statsråd.
URSELL, B., grosshandlare.

WACHTMEISTER, H. H:soN, grefve, expedi
tionschef.

WADSTEIN, T., tjen~teman i riksbanken.
WJERN, C..F., f. d. president, ledanlot aj

redaktionskonliten.*
WJERN, M. E., ,grosshandlare.*
WAHLIN, C. A., grosshandlare.
VALENTIN,!., direktör.
WAl.LDEN, W., godsegare•.
WALLENBERG, G O., kapten.
WALLENBERG, K., bankdirektör.
WALLENBERG, M., v. häradshöfding.
WALLENSTEEN, J. A., kammarrättsråd.
WANCKE, F." bankkassör.
WARBURG, S., agent.
WAVRINSKY, A. E., grosshandlare.
WESTRING, H. G., revisionssekreterare.

* Ständig ledamot.

WEYLANDT, L. R., bankir.
WICKSELL, K., fil. licentiat.
WIJK, O., grosshandlare.*
WIKBLAD, S. H., statsråd.
WIKSTRÖM, C., grosshandlare.
WIKSTRÖM, P., grosshandlare.
WINBORG, T., fabriksidkare.
WINROTH, A. O, professor.
WRETMAN, F., fil. doktor.
WÄSTFELT, C. G. N. L, assessor.

y GBERG, H., stadsingeniör.

ZELLEN, J. O. AF, byråchef.
ZETHELIUS, F., registrator.
ZETHRJEUS, F~, direktör.

ÅBOM, J., grosshandlare.
ÅKERHIELM, L., friherre, löjtnant.
ÅKERHIELM, L., friherre, statsråd.
ÅKERLUND, E., godsegare.
ÅKERMAN, H., envoye.
ÅKERMAN, R., generaldirektör, föreningens

ordjiirande. .'
ÅKERMAN, V., grosshandlare.

ÖBERG, J. E., direktör.
ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN, E, grosshandlare.
ÖHMAN, K., prokurist.
ÖRTKNBLAD, T., ingeniör.
ÖSTBERG, G. F., godsegare.
ÖSTBERG, J., kammarrättsråd.

Korrespon~erandeledamot:

MALARCE, A. ~" D,~, Secr~taire perpetuel de la Societe des institutions de prevoyance

de France.

.......




