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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 27 januari I8g8.

Ordförande: Generaldirektören R. ÅKERMAN.

Med anledning af det vid föreningens sammanträde den 14 sistlidne

december förrättade val af funktionärer yttrade Herr Ordföranden:

Då Herr Bankofulluläktigen, Fil. Doktor Arnberg och Herr Bankdirek

tören Palrne undanbedt sig återval och de äro de siste~ som ända från

nationalekonomiska föreningens stiftelse· varit med i dess' styrelse, finner

jag en osökt anledning att till såväl dessa herrar, som äro bland förenin

gens grundläggare, som äfven till dem, som redal1 tidjgare lemnat styrel

sen, uttala föreningens tack för hvad de under många år verkat för för

€ningen, och jag ber att föreningens ledamöter måtte, såsom ett synligt

uttryck af sitt instämmande i dessa tacksamhetsbetygelser, resa sig från

sina platser.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Hofrättsrådet O. H. Munthe,
Direktören G. Stockman och

» Grosshandlaren O. Francke.

1



2 1898 den 2'7 januari.

Till revisorer för granskning af nästlidet års räkenskaper utsågos

Herr' Myntdirektören E. Bruservitz och Herr Bankdirektören I. llf.oll.

Herr Öfverdirektörell Grefve Halnilton anmälde, att den nationaleko

nomiska föreningen i Danmark den 11 sistlidne november firat sin 25

åriga tillvaro dels lTIed en fest, dels med utgifvande af en festskrift, inne

hållande 18 uppsatser i nationalekonomiska ämnen af kända namn, som

Scharling, Falbe-Hansell m. fl., och att till honom i egenskap af svenska

nationalekonolDiska föreningens ordförande öfversändts ett exemplar af

denna festskrift, ll1ed anmodan att vid tillfälle frainföra den danska för

eningens helsning till de svenska .k.ollegerna.

Härjämte omnämde Grefve I-Iamilton, att han till ilen danska för

eningen atlåtit ett telegralD nled tack för den visade vänligheten.

Herr Bankofullmäktigen, Lektor R. Törnebladh höll härefter ett före

drag öfver ämnet:

En blick på år 1897 i finansielt och ekonomiskt
hänseende~

Mina herrar! Då jag åtagit lnig att för Eder visa några bilder från

det nyss förgångna året, har jag varit och är fullt lned veten derorn, att

I v.id deras förevisande måhända skolen säga åtminstone 0111 en del af dem:

Ja, nog kan jag förstå, hvad detta skall föreställa, men så, SOln det "nu,
f:

ter sig, känner jag icke igen det. Det får n~ bli min risk. Ett torde-

dock kunna vinnas, nämligen att bilderna fralnträda grupperade. Och till

dessa bilder från 1897 vill jag foga några från äldre tider, på det att

de förras drag må blifva så m.ycket lnera kännetecknande.

I.

H vad nu det gångna årets allmänna karaktär beträffar, så är den

fredlig. Det kan tyckas egendomligt att höra ett sådant onldön1e om det.

år, då kriget uppbloss~t.i vår verldsdel, 111en så· förh~ller det sig. Kreta-
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frågan och hvad derlned stod i sammanhang förlllådde ej inverka på

stämningen i det hela, om mall undantager någon liten panik i början

inom det närlnast Hggande Österrike-Ungarn. Man litade på den euro

peiska konserten, och den förstod sköta saken' så, att ej dess medleminar,

111en väl en' annan fick betala fiolerna. Samma konsert hade mot slutet.·
et

af .året en ny uppgift, nämligen i Ostasien, men der är 'harmonien inga-

lunda denSatIlIna. Den stat, S0111 dittills spelat den först~ fiolen derstädes,

England - och den bar haft öfvervägande inflytande, vare sig man ser

på begagnandet af de 19 för europeer öppna harnnarna eller på handelns

olnfattning i det hela - vill icke afstå från sitt principat, lnedan andra

sträfva att vinna fast fot derborta och skaffa sig bandelsförmåner. Det

förhåller sig så, att I.pan nu från flera håll vill direkt drifva handel eller

rättare handelspolitikJ ty nu synes handeln vilja gå sida 'vid sida med

politiken. Fran1tiden får visa, hvad sträfvandena ytterst i östra Asien

bära i sitt sköte.

Mot slutet af året yppade sig svårigheter äfven i östra Europa, ty

förhållandena i och emellan Österrike och Ungarn blefvo brydsamma.

Börserna synas dock ej ännu hafva rönt alltför starkt intr-yck deraf.

En.oll1ständighet, som för året 1897 ll)åste anses särskildt utmärkande,

är den dåliga skörden i Europa, liksom ock i Australien. Särskildt hafva

i det förra Frankrike, n1en ännu mer de östra staterna Österrike-Ungarn,

der ihållande regn och öfversvämningar vållat stor skada, sa1l1t Rumänien

och till en stor del äfven .Ryssland deraf lidit. Produktionen för året 'var

mindre än förr, oc11 lagerbehållningen vid årets slut uppgafs till endast

omkring 15 lllillioner qual'ters (1 quo = 290 liter), hvilket af sornliga 

framför allt haussespekulål{ter - beräknats, äfven med tillförseln från

Argentina, vara otillräckligt för den tid, då 1898 års skörd blir synlig i

lnarknaden.

Amerikas Före~ta stater, hvilka haft en god skörd, hafva naturligtvis

under året deraf egt en afsevärd inkomst, spekulationen har blomstrat sär

skildt i Chicago, och centralbankerna, framför allt i El1gland och Tyskland,

ha fått skydda sitt gtildförråd, isynnerhet SOlU Ryssland, Japan och Ost

i11dien dragit till sig guld, för att icke tala om Sydamerikas stater, som

tyckas ha sin guldkassa i Europa, att anlita efter bebof. Man fi'l1ner ock,

att Englands bank allt emellanåt byst farhågor för utskeppningar hit

eller dit.
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Men så har ock guldproduktionen ökats. Den uppgick för 1897 till

48,278,000 *) .;Q i värde IUOt 42,430,000 år 1896; af det hela hafva För

enta staterna leml1at mest: 11,1 millioner; dernäst Transvaal omkring 11,

hela Australien emellan 10 och 11, British Columbia ej fullt 800,000,

hvilket belopp dock säkerligen snart blir ökadt. Äfven bör märkas, att

,Australien skickat guld direkt till Nordanlerika, och att no;damerikanska

värdepapper gått tillbaka till eget land.

Hvad sillret angår, har det under året fallit starkt. I afseende å

silfverproduktion och pris nlå anföras, att den förra till 1870 böll sig om

kring 40, millioner uns, hvarelllot den på 1890-talet gått upp till 170 ,milli

oner. Ej under, att priset sjunkit. Genonl Shermanlagens uppbäfvande

1893 och de indiska myntverkens stängning drogos resp. 54 och 30'milli

oner,undan myntmarknaden. Priset fön från 383/4 till omkring 30 pence per

ounce stand. 1893 samt 1894 till 27, men höjde sig åter till 30 il 31, föll

vidare till 28 och lägre, så att det sommaren 1897 stod till c:a 233/4 eller

helt litet öfver lågt beräknad produktionskostnad. När så erinras, att la

tinska' unionens ratio elllellan guld, och silfver är bygd på pris af 60

penc~, 8 d., j;å inses lätt, hvilken olikh,et mellan mynt- och silfvervärde

måste finnas. Årsproduktionen för 1896, ej fullt 5 millioner kg., har så

lunda ett nlyntvärde af omkring 790 millioner kronor, men ett metall

värde af omkring 375 millioner. Af denna hade dock Ryssland tagit

740,000 kg. och Japan 230,000, tillsammans närInare 1 millioll, d. v. s. un

gefär lika mycket, som ansetts åtgå för ind1-t;tr:iens räkning.

H'vad angår Mexico) silfverlandet, hvilket konsurnerat från eröfringen,

således 1537-1895, omkring 3 milliarder 370 millioner piaster, och China)

som ännu beböfver silfver, så betraktas framtiden såsom oviss, men silf

vermännen hafva nu silia blickar fästa på Afrika, Abessinien, som tycker

om thaler i silfver, Marocco, Madagaskar samt Norra och Central-Afrika,

der 5 francs i silfver äro kurant vara.

Det är lätt förklarligt, att under rådande förhållanden bimetallisme1n

skulle sticka upp sitt hufvud, liksom 1892 och tidigare.

I Förenta staterna måste mall åtminstone tänka på att göra något

för silfret. Delegerade, med mr Wolcott i spetsen, hafva farit öfver till

England för att underhandla med premierministern. De åberopade sig på

*) I allmänhet angifvas blott runda tal.



En blick på år 1897 i finansielt och ekonomiskt hänseende. f>

Frankrikes medverkan, men den franska ambassadören gaf endast det

löftet, att OlIl alla handlande nationer blefve ense om att stadga en ratio

af 1 : 151/2, FrankrIke skulle låtn silfverlnyntningen blifva fri -:- ett löfte, sorn

.icke var svårt att gifva - och lemnade- på närmare förfrågningar endast

undvikande svar. I England blef också ingenting utlofvadt, bestämdt icke -

utan Frankrikes medverkan. Sedan afstyrkte den indiska regeringen silf

vermyntning (midten af septelnber), och dermed var saken fallen. Ej ens

kongress kunde ifrågakomma. Man tyckes nu hysa tankar på en något

rimligare ratio, t. ex. 1: 20, Ine11 'utsigterna äro ej stora.

För bimetallislllens sak äro prisförhållandena på spann1ål under

året icke hugnesamma. Man har påstått, att prisfallet, särskildt å landt-.

bruksprodukter, berott på guldll1yntfoten och silfrets demonetisering. Nu

inträffade dock, att silfret föll ytterligt lågt, men samtidigt spanmålspri

serna höjde sig. Detta måste ha berott på »outredda» eller snarare på

utredda »naturkrafter». J.1-'aktuln är enlellertid klart. I New-York beta

lades en busbel på sensommaren Il1ed 1,12 a 1,25 mot 68 cents år 1894.

H vad andra varor vidkomn1er, märkes i alln1änhet prisfall.

Den bekanta index number angifver

för dec.

dec.

111ars

juni

sept.

och dec.

1895 ._. ._. 1999

1896 .______ _______o • _. 1946

1897 ._.. o _ o • _ -o __ o •• ·_1942

1897 ._0_ .. ._0 .0 ' 1885

18970 0 0_0 1896

1897 . . 1891

~-'ÖI: 26 »ledande» artikla.r i England visar sig prisfall i de flesta,

såsom kaffe (starkt fall), bomull, socker, men· motsatsen för vissa födo

ämnen.

Sauelftbecks 45 grupper IIled talet 100 i lnedelpris för 1867-1877 visa

för 1873 (särskildt) ._. . 0 111
18~0 o .~. ·____________ 88

1887 __ . . . . 63

1893 ._ 0_._. ._. ... 68

1895 .: ,__ .. 62

1896 _. 0 __ o ._____________ 61

1897 .__ 62,4
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för födoämnen 63,9 och 66,9 saInt för industriella fab1~ikat 60,6 och

59,1 för december 1896 och noveluber 1897.

För Fra~krike anstälda beräkningar utvisa, enligt Economiste franyais,

numren för 17 och 24 april 1897, att under tiden 1880--1895 prisfall egt

rum för vissa vigtiga förnödenhetsartiklar: kött, SInör, ägg, bröd, lysolja,

bränsle och potatis.

-Siffran 132 för alla dessa för 1880 befinnes 1895 hafva lledgått

till 104.

I allmänhet voro priserna billiga vid slutet af förra århundradet,

vexlade sedan, stego vid midten af vårt sekel och kulnlinerade lUOt 1880,

för att sedan gå ned.. Men fallet i pris berör allmänt behöfiiga artiklar,

-äfvel1 andra än födoäm11en, såsoln kläder och äfven bostäder. hvarernot

mera eftersökta artiklar ställa sig högre i pris. Klagomålen öfver dyra

tider äro också mera en reminiscens från flydda dagar. Att lifvet faller

sig dyrt, beror icke på nödvändighetsartiklarnas höjning i pris, utan -derpå,

att fordringarna på näring, komfort och njutning stigit. Och sådant har

egt rum ej blott för de ringare, utan hela vägen uppåt, särskildt af det

kända skäl, att Illan »icke vill ha det sän1re än den eller den».

I allmänhet ha.lva ock arbetarna det bättre än förr. Att lefva är ej

dyrare i och- för sig, d. v. s. de nödvändighetsartiklar, SOUl förr erhöllos

för ett visst pris, kunna nog fås för detsamma eller derunder - tillfälliga

lifsmedelsförhöjningar undantagna - 111el1 nu behöfver lnan mera och

bättre. I Nordanlerika särskildt beräknas, att priserna å hvad arbetaren

behöfver 1860-1895 i det hela fallit med 9 /t.
A1~betsförtjenstenär naturligtvis mycket olika. Likaså arbetstim'ma1~n(t

på dagen. Redan 1806 befinnes man bafva i --Nordanlerika yrkat på viss

arbetstid per dag - 10 tirnluar - vid skeppsbyggerierna, men 1830 voro

timmarna flera. År 1848 bestämde presidenten van Buren 10 timlDar för

statens verkstäder.

I England har den stora maskii1arbetarstrej~en'pågått under största

delen af året. Affärerna hade utvecklat sig väl, och fabriksverksamheten

var lifiig, då i rnaj strejken började i Lo:ndon och frau1kallade lock out.

Striden har rört o1l1kring 50,000 arbetare och 570 firmor. Understöd har

erhållits från den stora maskinarbetarföreningen. Tvisten har dock gällt

ej blott 8-timmarsdagen, utan förhållandet 111ellun arbetsgifvare 09h arbets·

tagare. Det är de i fackföreningarna inskrifna, hvilkas intressen skola
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tillvaratagas och arbetsmetoderna sarnt ordningen i verkstäderna regleras.

En 111askin får ej sköta.s af annan än en »fackman», d. v. s. fackförenings

ledamot, och den skall skötas på ett visst sätt, d. v. s. leverera visst arbete 1

'€j för mycket.

Öfvertidsarbete är icke, uteslutet, men det skall betalas extra, sedan·'

de 8 timlnarna gått till ända, och så blir frågan ytterst e11 löne{råga.

Me11 äfven maskinarbetets betydelse är med i striden. Maskinkraften får

ej utan vidare ersätta den lefvande. Det finnes konkurrens emellan ma-

.skinerna och arbetarna, och de senare skola skyddas mot de förras öfver

väldigande inverkan. Åsigterna om sättet synas dock i England vara de

lade. Medan bergsbruksarbetarna yrka på lagstiftningens ingripande, vilja

lnaskinarbetarna genoln strejk vinna sitt syfte.

Det ser dock ut som onl dessa senare ej skulle lyckas genomdrifva

8-timmarsdagen. Fordran härpå anses öfvergifven, men de ännu vig

tjgare öfriga frågorna torde få delvis ställas under framtidens afgörande. *)

Att strejkel1 skadat Englands industrj är gifvet. Man beräknar för

lusten i arbetsdagar i följd af denna, som verkat mest, samt de andra

strejkerna och »lock outs» under året, hvilka rört 233,000 arbetare, till

10,400,000. Dock är den direkta skadan af årets arbetsinställelser knap

past större än den, som uppkoll1 1894 under den stora skotska strejken

och' 1893 under grufarbetarnas.

Emellertid skall ti1ntalet i det hela för arbetarna hafva 11edgått med

omkring 300,000 per vecka. Lönerna åter beräknas hafva stigit lned unge

fär 1 sh. för perso11 i veckan.

Englands industri och handel hafva för' öfrigt hållit sig telnligen

godt. Importen utvisar 451 millioner ~ i värde Ul0t 441 lnillioner år

. 1896 och exporten 234 mot 240 millioner. Den senare har lidit, särskildt

hvad textilvaror angår, af hungersnöden och pesten i Indien samt af för

hållandena i Sydamerika.

För öfrigt bör märkas, att värdesiffrorna i följd af prisvexlingar ej

äro .fullt· tillförlitliga rnätare på handelns olnfattning.

Kapitalplaceri1'~garna hafva varit afsevärda. I nya företag hafva

nedlagts 157 millioner ~ lllot 152 år 1896 (49 år 1893), deraf det mesta,

c:a 18 nlillioner, i bryggerier och destillatiol1sverk, s~nlt 15 rnillioner i

*) .Detta var skrifvet, innan underrättelserna om strejkens afslutande hunnit
ankomlna.
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rnanufakturanläggningar, men i cycleföretag endast 7 millioner, enär den'

luarknaden är öfvermätt och aktierna i följd dera~ i nedgående.

11ina åhörare erinra sig, att i juni· månad den bekante bankiren

och »grundern» Barnato plötsligt gick bort. Börsen tog ej något starkare

intryck af händelsen, oaktadt hans företag representerade omkring 10 IniIH

oner ~ och en del voro mindre goda, '. utan utdelning och med grufvor,.

som ej kunde bearbetas ffi. 'm.

Fartygsbyggeriet har minskats. Året,visar 545 ångbåtar och 46 segel

fartyg (ett minimulIl)' mot 628 och 68 år 1896. Tontalen äro respektive

952,000 och 1,159,000,' allt utom kronans fartyg. Att strejken härvid in-o

verkat" är gifvet.

I fråga om räntan må nämnas,. huruso111 Bank of England under

förra' delen af 'året minskade diskontosatserna från 4, successivt till 2

(n1aj); men på hösten höjde den till 21/2 och 3, som ännu fortfar. Sär~

skildt lnärkes, att banken under året genom vexelköp och lån i stor skala

funnit rnedel att göra sig till herre, åtrninstone i väsentlig Inån, öfver den

öppna marknaden, så att dennas diskontosatser ej så mycket skilt sig'

från de officiella.

Jag nälnde HYSS, att Englands industri och affärsverksamhet lidit

direkt af den stora st.rejken. Men ännu skadligare är antagligen denna.

med hänsyn till sina följder. Förhållandet är l~ämligen, att beställningar'

i stort 'antal nu gått till andra länder, och detta har helt visst synnerlig

verkan för fralntiden. Konkurrenter finnas, för att nu ei tala orrl Belgien t

Schweiz m. fl., särskildt i de väldiga rivalerna Förenta staterna och

Tyskland.

På det förra stället har man förstått att dels skapa ofantliga arbets

härdar - t. ex. Carnegieverken - hvilkas produktionsförmåga är kolossal,

dels ock förbättra arbetSITletoderna genorn användning i stor skala af ma

skiner, som verka automatiskt, och tillgodogörande af de skickliga arbe

tarnas kraft (skilled labour), så att produktionskostnaderna kunnat ll1inskas.

Dessutom äro råvarorna billiga. Kolen kosta 3 a 4 -sb. IUOt 6 a 8 i Eng

land,. allt vid grufvan.. Också kan i Alabama tackjärn tillverkas för 25 sh.

per ton, och frakten till ku~tel1, 270 engelska n1il (ungefär 40 svenska)~

går ej till Iller ä11 10 sh. Noroarnerika ökar ock ej blott sin produktion 1

tItan jämväl sin export. Tac~järn tillverkades i hela verlden 1897 till en

qvantitet af omkring 32 millioner to~, hvaraf på hvardera af England och
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Alllerika torde kOlnma on1kring 9 a 10' sanlt på"l'yskland nära 7 lnillioner.

Exporten af tackjärn från Nordanlerika, hvilken 1896 uppgick till on1kring

100,000 ton, lär under 1897 hafva nära femdubblats. Stålskenor skickas

nu i långa banor till Alllerika, Mexico, Ostindien och Australien. Kändt

är ock, 3:tt man nu till och med hos oss sökt införa amerikanskt gjutjärn.

I afseende å exporten från Nordamerika kan för öfrlgt lneddelas,

att under det befolkningen på 20 år, från 1876, stigit från 45 111i11ioner

till 71 n1illioner, eller llled omkring 58 %", utförseln salntidigt ökats llled

175 J% och export saInt import uppgått för hvar inbyggare till 0111kring

24,5 dollars. H vad siffrorna för handeln 1897 vidkomnler, utvisa de för

kofran i värde, lnen om "qvantiteten kan jag nu ej lelTIna några fullt ex

akta. uppgifter.

Införseln val' under finansåret 1896-1897 rätt betydande, särskildt

inemot tiden för Dingley-tariffens tilläulpning, så att bristen i statens bud

get ej blef Iner än 18 millioner dollars, men för året 1897-1898, då tull

inkolllsterna i följd af illlportens föregående ökning saInt af tnllförhöj

ningarna synes vara lninskad, kOlllIner nog deficit att blifva större.

Den andre rivalen är Tyskland. Ilandet har under 1897 starkt upp

drifvit sin 'industriplla verksan1het och sökt sträcka ut sin handel i allt

vidare kretsai". Det blir för trångt hemma i det galnIa fosterlandet, säger

luan: derför ut i frän1mande verldsdelar, llled hissad örlogsflagga, l~offerdi

flaggan i dess' följe och faktorierna sås~rn första resultat.

I lnoderlandet är 111an , åtminstone i bandelskretsarna,. ej nöjd med

att staten vill ingripa öfverallt. Bärslagarna hafva, heter det, verkat men

ligt och ledt derbän, att salumanslutningarna till stora firmor och kapital

starka banker blifva allt talrikare. Om nu orsaken är den angifna, må

vara osagdt; företeelsen är ej okänd på andra håll. I Tyskland synes

emellertid, grunden lnå nu vara hvilken som helst, på det ekonon1iska

området n1edelklassen allt 111er undanträngas.

Under året har det tyska landtbruket haft fördel af sin öfverlägs811bet

i skörd gent emot utlalldet, .så .att export egt rum äfven till det annars

spal1målsstarka grannlandet Österrike-Ungarn. Man vill dock veta, att

spanmålsprisens höjning skulle hafva verkat ännu fö.rdelaktigare, 0111 ej

terminshandeln undertryckts. Så lyda åtminstone somligas omdöme, om'

hvars riktighet jag ,här ej vill yttra mig.

Men Tyskland blir mer och mer en industristat. Detta skönjes· på
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.alla områden, mest dock på elektricitetens, hvilken nu synes vilja spela

. -salurna roll, SOlD förr ångkraften intog vid järnvägsbyggandet, nämligen i

fråga om att taga kapitalet i sin tjenst. På sommaren var det så att säga en

Tusning i elektrisk spekulation. Bergsbruket bar ock i hög grad utvecklat

sig; stenkolsindustrien har varit synnerligen lifskraftig inoill landet, och på

samma gång har irnporten af stenkol ökats, allt häntydande på behofvens

Dmfattuing.

I fråga Oln årets handel på utlandet vill jag ej uppgifva några siff

ror, enär uppgifterna lära från 1 januari 1897 bafva blifvit något ändrade

till följd af vissa varuslags olika rubricerande, men att ökning förefinnes,

kan man tryggt säga.

Visst är, att uppsvinget i affärerna framkallat stark efterfrågall af

·penningar. Riksbanken har varit hårdt anlitad, så att den nlåst i sedel

€rnissionen öfverskrida sin skattefria gräns.

År 1875 stadgades, att sedelelnission fick ega rum· Inat tillökning af

111etallisk .kassa (guld\ Reichskassenscheine och andra bankers sedlar. Der

utöfver skulle få utgifvas ett visst belopp, tillsammans för alla bankerna

385 millioner mark. På riksbanken korn deraf 250, IDen detta. belopp har

ökats, i lnån som riksbanken öfvertagit andra bankers rätt, och gick 1897 till

293 millioner. Öfver det sålunda medgifna beloppet kUlll1a s·edlar utgifvas

endast Inot 5 :% skatt till staten.

Systernet innebär en ändring af det engelska af 1844, hvilket 111ed

gifver visst ernissionsbelopp utöfver täckning, men deröfver endast Inot

guld. Detta bar några gånger måst suspenderas, såson1 ej n10tsvarande

rörelsens behof, oell man har derför i Tyskland lTIodifierat det. Det n u

varande tyska förordades starkt af Michaelis,. 'lned understöd af Lasker,

1nen Bamberger ville ha full frihet och sökte garantierna hos banken sj~lf

samt hos den allmänna opinionen.

Öfverskridande har i riksbanke11 egt rum blott 19 gånger under

perioden 1876-1895, mest, 11 gånger, sista september och sista december,

båda kända såson1 pröfvande b~nkdagar. Af de 20 åren ba 11 gått, uta.n

att öfverskridande skett. Medeltalet öfver täckningen har vexlat, men ej

gått öfver 109 millioner för 1876-1885. I skatt har betalts för 1881-1893

tillsammaIls 747,000 n1ark. Här må ock meddelas, att bunken öfverskridit

gränsen äfven vid lägre diskonto: 3 gånger vid 51/2 % (1890); g. gånger

vid 5. X; 5 gånger vid 4 %' och 2 gånger vid 3 %. Man hade beräknat
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55 % täckning såsom normal, men banken har måst öfverskrida gränsen

till och med vid 72 % täckning.

Det framgår häraf, att banken ej skytt att taga på sig erforderliga

kostnader, när rörelsens kraf så fordrat, nlen välförståendes den inhemska,

rörelsens, medan den nekat att tjl]godose utländsk spekulation. Så 'har ."

banken i år, då gränsen 11låst öfverskridas rätt mycket - ll1ed .205 lnillioner

3°/9 och 172 millioner 31/12 - tillbakavisat s. k. »finansvexlar», med goda

nallln, hvilka den i normala tider diskonterat) men nu skickat ifrån sig,

derför att de funnits syfta på främjandet af utländsk affärsverksanlhet.

Diskontosatserna voro liksom i England högre vid årets början,

men sänktes från 5 till 4) 31/2 (februari) och 3 (i april) saInt stego i bör

jan af september till 4 och i oktober till 5. "Guldförrådet hade nedgått,

och guld införts. Sedelemissionen var 30 septerrlber 1,286 och sista de

Cell}ber 1,320 millioner.

Bredvid de löpande affärerna oell räntesat~erna gå de för läng/re tid

beräknade.

I det afseendet Inå erinras, att l)Jan i Tyskland nu genonlfört de af Inig

i fjorårets föredrag omtalade konverteringarna från 4 till 31/2 J{, nänl

ljgen nära 3,600 nlillioner mark i preussiska conso]s och ungefär 2 milliarder

i andra stater~ obligationer. Härvid bör 111ärkas, att 4 % papperen stodo

i oktober 1896 till 104,50, 11ledan 31/2 X från 1885 11ade uppnått 104,20.

Kurserna hade således' närmat sig hvarandra, så att konverteringen kunde

ske lätt och utan kapitalets nominella ökning. De gamla papperen hade

länge varit öfver pari, och 31/2 J-t obligationerna likaså. Redan denna

olllständighet var -ett skäl att ej gå längre än till 31/2, och andra anled

ningar funnos att ej, va.ra så »brutal», nämligen stiftelsers n1. fl. rätt och

bästa. Gå vi till de föregående konverteringarna under århundradet, be-'

finnes .det, att man 111er än en gång användt systemet med »aftagande

premier», d. v.' s. så, att de, som 311111älde sig för det nya inon1 en viss

tid, fått ,ett högre preluium o. s. V., allt efter tidens längd. Konverterin

garna ha:fva i Preussen varit) utom 1897 års, 6, näJlllig~n:

1:0 1838-1839 från 4 till 31/2: 12 millioner.

2:0 1842 » : 100

3:0 1851 » 5 » 41/2: 15

(räntan högre efter 1848 års hvälfningar och i följd af järnvägsbyggande).

4:0 1853 från 41/2 till 4: (järnvägslån 5,800,000).
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5:0 1862 från 5 och 41/2 till 4: 32 luillioner thaler.

6:0 1885 » 41i2 till 4: 546 nlillioner mark.

Historien om dessa konverteringar är lärorik och visar, under hvilka

omständigheter sådana kunna bäst lyckas, IDed eller utan lnellanhänder.

I grannlandet Fr(tnkr~~ke har den ekonolniska verksamheten fortgått

i det hela lugnt och jämnt. Diskontot har, SåS01U förut, från Inars 1895,

varit 2 1%' något lnindre i öppna marknaden.

Handeln på utlandet visar någon ökning i importen, 4 luilliarder i

stället för 3,8; hvarvid dock ·högre pris å spanmål väl llledverkat. Stegrad

är ock exporten: 3,675 mot 3,400 luillioner.

Den politiska ställningen har under, större, delen af året varit järn..

förelsevis lugn, hvilket inverkat godt på affärerna.' Ka.binettet ~leline har

hållit sig qvar vid styret utan kris under hela året och således visat sig

vara fastare än föregående ministärer. Storrnarna om Dreyfusprocessen

började först lnot slutet af året, såsom bekant är.

Landtbruket har stöd hos regeringen. Denna lnotsatte sig agitationen

för sänkning af tullarna nled anledning af brödets fördyrande och genom

förde i november den sedan längre tid behandlade s. k. »hänglåslagel1»

(cadenas), hvilken lnedgifver regeringen rätt att, i sammanhang med ett

framlagdt lagförslag, höja tullell å säd, mjöl, vin, boskap, kött, lllen med

eventuel restitution till importören, om förslaget förkastas eller ändras.

Huruvida konsumenten af restitutionen kornlner att ha fördel, är en annan

sak. Deremot har det ej lyckats agrarpolitiken att vinna framgång i fråga

Olll franska bankens privilegiunl.

Detta skulle nämligen förnyas, och förhandlingarna bärarn, en gång

förut förda utan resultat, hafva nu afslutats efter ungefär ett års debatter

111ed »an1enden1ents» i lnängd och med olika syften.

Från ett håll (n1r Pelletan) ville Inan hafva statsbank i stället för

privilegierad enskild. Talaren klagade öfver, att bånken len1nat prins

Napoleon 25 111illioner till statshvälfningen - en förut vederlagd dikt ---"

saInt att den detemot nekat att lemna Gan1betta någon disposition öfver

dess tillgångar under kriget, något SOln påminner om 1809 hos oss.'

Allvarsan1ma.re vore agrarernas belnödanden. Dessa ville upprätta

en central landtbruksbank för att bland annat diskontera 12 millioner

vexlar på gröda. pen skulle få låna 500 millioner francs af frånska

banken mot 1 ~' samt af denna få 60 millioner i bidrag till grundfollds-
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kapital. Äfven andra fördelar ifrågasattes för landtbruket. I förbigående

111å nämnas, att detta har i vissa länder åtnjutit fördelar af olika slag,

såsom i Ryssland lån .på växande skörd, i Anlerika spanmålsbelåning i

stort i och genoln elevatorer samt i Australien diverse rättigheter

De11 franska representationen, son1 synes ha rätt fattat uppgiften för

landets centralbank och dennas betydelse, 11lOtstod'dock försöken, till en

del lned stor röstöfvervJgt.

Staten åter fick ej ringa fördelar sig tillerkända. Dto,nl 140 millioner

förut utlånade till stateIl, skulle 40 millioner nu lelnnas såsonI räntefritt

lån. Staten förbehöll sig vidare en afgift å rnediulTI af sedelcirkulationen,

111ot~varande l/S af gällande diskonto, dock ej under 2 lnillioner francs

för år, samt vid diskonto öfver 5 :;{, af det öfverskjutande 3/4, hvaremot

1/4 skulle gå till reservfonden. Härvid lnå i parentes anmärkas, hurusolll

den sista förmånen är något tvifvelaktig. Ett så högt diskonto är icke

troligt i Frankrike, då man antager, att Bank of England nu mera knap

past skall k01l1111a öfver 4 %. De tider anses vara förbi, då diskontot

kan gå till 6 %, såsom i England 1890, för att ej näIlll1a 10 J{ åren

1847 och 1866.

Franska 'bankens privilegiuTll blef nu förnyadt .p~ 23 år, IDen kan

upphäfvas genolll lag år 1911; dock skall ett lllinimuln af 15 år vara garan

teradt. Nya· »succursales» eller afdelningskontor skola. upprättas, så att

antalet stiger till 112 (från 94) och 30 »bureaux auxiliaires» inol11 2 år

samt 1 sådan hvart år från 1900, rpen ej öfver 15.

Guvernören och vice guvernören (depute) få nu ej vara 111edleJ111nar

af representatiqnen.

Året bar i öfrigt för Frankrike konstaterat ett förhållande, som anses

båda godt för frallltiden.

Man känner, att befolkningens tillväxt i åtskilliga länder med hög

civilisation länge varit ringa, och särskildt har detta varit fallet i F"rankrike.

Medan i östra Europa nativiteten per år går öfver 40 per mille, i

Ryssland 48 till 50, har Tyskland 36. Amerikas Förenta stater hade år

1895 endast ·28,6 (mot 38 år .1871) och Nya ,Zeeland, »femininismens och

de socialistiska experimentens land)), 27 år 1895. I Sverige var siffran

på 1890-talet omkring 27, men i Frankrike närmast före 1896 blott 22,3

per mille.
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Öfverskottet af födda öfver döda stäIde sig i Frankrike. på följande

sätt, i medium för år:

1815-1824: 203,000,

1825-1834: 139,000,

1835-1844: 163,000,

1845-1854: 114,000 (inverkan af koleran 1854: 69,000 döda)

1855-1864: 109,000,
1865-1869: . 98,000.

Åren 1870 oeh 1871, krigets och kOlnmunens tider, visa minskning

i folkmängden

näinIigen 103,000 för det förra och

444,000 för det senare.

Åren 1872-1877 förete nledelöfverskott af 137,000,

" 1878--1887 » 83,000,

och 1888-1895 » endast 11,310,

lnedan 200,000 a 250,000 anses hafva varit normalt.

Men för 1896 höjde sig nativitetsöfverskottet till 93,700, beroende

dels på minskning i dödsfallen: 771,000 mot 851,000 (år 1895), dels på

ökning i de föddas antal: 865,000 mot 834,000 eller resp. 9,~ % minsk

ning och 3,7 % ökning. Äfv~n äktenskapens antal hade stigit, från 282,000

till 290,000 eller nled ej fullt 3 ,%.

Från Frankrike är vägen -:- politiskt taget - ej lång till' Ryssland.

Denna stat har under år 1897 haft att kärnpa; lned en olägenhet, nälllligen

skördens svaghet.

-Enlot 1,337 n1illioner pud (l pud = 16,38 kg.), d. v. s. 219 millioner

deciton 1896, svarade 1,061 millioner pud 'eller närmare 174 lnillioner

deciton, således öfver 20 :% mindre för 1897.

Finanserna synas dock i ·det hela vara goda, och budgeten för 1898

är enligt finansluinisterns beräkning och uttalande mycket tillfredsstäl

lande.

Särdeles vigtigt är det för Ryssland, att nu guldmyntfoten blifvit ef..

fektivt införd. Imperiale11 är nu storrnyntet llled 1/15 deraf, guldrubeln

onl 100 kopek, såsom enhet.

Guldförrådet utgjorde den sista december förlidet år 131 millioner ~

mot 120 millioner samma tid 1896. I cirkulation anses gå omkring 151/2

Dlillioner oe.
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1-'ill skilje111yntet användes silfver, men då detta slags lllynt skall

Ininskas och 240 millioner rubel i silfver finnas, varnar finanslllinistern

IUot att hoppas på något större silfverinköp från Ryssland i den när

maste fralntiden. Han beräknar i sådant skiljen1ynt 21/2 a 3 rubel för

person.

Ej heller Rysslands granne i öster, Japan" lofvar nu mycket för

silfverpartiet. Myntreformen 11ar derträdt i verket lTIed oktober lnånad.

Guldtillgången är dock vida svagare än i Ryssland. I slutet af år 189&

hade Japan i skattkalnmaren och banker guld till värde af 171/2 millioner

gamla eller 35 Iniilionel" nya guldyen, och till septelnber 1897 infördes, med

afdrag för export, 77,68 111i11ioner, så att nu 112,68 millioner yen, 1110tsvarande

cirka 111/2 1ni11ioner f:, finnas att tillgå. Detta är ej lTIycket, isynnerhet.

som handelsbalansen ej stält sig, till Japans fördel -.- 113 lnillioner högre

import än export till september 1897 och 81 lnillioner år 1896 -;- och en
felslagen risskörd lnotsvarar n1ånga IDillioner. Statsskulden har ökats,

rätt betydligt, och krigsskadeersättningen bar ej räckt till alla nya~ stats

utgifter för lnilitära och andra ändall1ål. Man använder betydliga penning

'sunlillor för landets utveckling) 111en det blir också svårare för Japan att.

konkurrera med Europa i industrielt hänseende, ty lefnadskostnaderna för

dyras. Faran för Europa från denna stat är således nu icke så stor, som,

man en tid förestält sig.

II.

Jag öfvergår nu till Norden.

~~örst må här oDlnänlnas, hurusom både i l\Torge och i Danmark

under året låneaftal slutits, till stor del föl' konvertering. af äldre lån,.

från 31/2 till 3 :%., För det förra landet är operationen för större delen

af beloppet verkstäId, n1en för Danl11arks konvertering, af 72 millioner

(1886 års lån) skall liqviden ske i år. Det norska lånet, hvilket ljksom'

det danska betalas i kronor, har i viss lTIån berört vår penninglnarknad.,

Denna bar för öfrigt 111est påverkats deraf, att Inan såväl i Norge soi11 ock

i Danniark, der i följd af åtskilliga affärer i Inajs 111. m. och andra an-

ledningar penningtillgången synes bafva stält sjg knap'p, varit angelägen

att med, fart _drifva in' alla fordringar på Sverige. I hvad .Inån mellan-

rtkslagens ttpphörande i juli -månad nu verkat på affärsförhållandena

mellan Sverige och Norge) vågar jag ej afgöl:a.. At.t för åtskilliga affärer'
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den norska marknaden är nlindre fÖflllånlig än förr, derom finnes intet

tvifvel, men så inträffar ock motsatsen' i andra afseenden. Gränsprovin

sernas ' handelsförbindelse har naturligtvis blifvit inskränkt.

Anledningarna må nu elnellertid vara hvilka som helst - penning

behofven i våra grannländer äro' nog de förnälllsta -, i alla händelser

visar sig i riksbankens räkningar lned dallska nationalbanken och Norges

bank vid årets slut en bestämd öfverlägsenbet för de senare. Vid be

gynnelsen af år 1897 var riksbanken skyldig nationalbanken omkring

3 nIiiiioner, men den 31 december 1897 nära 7 millioner kronor.

Norges banks räkning åter stod till riksbankens fördel Illed omkring

2 millioner den 1 januari 1897, rnedan vid nyss gångna årsskifte den förra

hade att fordra omkring 21/2 millialler och det oaktadt under året ej obe

tydlig täckning skett. H vad Danlllark angår, förtjenar det anmärkas, att

den tillbakagång i nationalbankens saldo, som annars vanligen inträder

efter den senare halfårsterlninens slut eller i sista tredjedelen af decelnber,

nu ej egt rUtn, ett bevis, att Inan ej kunnat undvara penningar.

För öfrigt visa konti för året i runda tal

för Norges bank debetsidan . 37,787,000

kreditsidan . .. 42,338,000 '

hvariirån bör dragas skulden vid årets början;
» nationalbanken debetsidan 33,743,000

kreditsidan _----------- 37,646,000

hvartill bör läggas fordran den 1 ja.nuari 1897.

I sedlar ha remitterats till Norge för inlösen, till Norges bank samt

Christiania bank och kreditkassa tillsammans 13,166,000 kronor, medan

Norge hitskickat svenska sedlar för 3,155,000 kronor.

Till Da111nark har sändts 9,742,000 kronor. Hvad derifrån kommit

i svenska sedlar, kan ej uppgifvas, emedan det egentligen går i direkt

utbyte öfveI' Malmö.

För ,vårt land har det förgångna året icke blott varit ,ett jubileiår,

'nnder hvilket vi firat en älskad konungs lyckosamma styrelse sedan ett

fjärdedels sekel tillbaka och gladt oss åt att se frukterila af ett mång

årigt fredsarbete i en härlig utställning af industri och konst, utan det

Ilar i årens rad kännetecknat· sig fördelaktigt såsom ett tidsskede af stark

ekonolnisk utveckling och forkofran.
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Skörden har i det hela varit. förmånlig, och införseln af spanmål och

11Jjöl minskats.

Af råg och hvete infördes nälIlligen 152,866,000 kg. mot 206,448,000

år 1896, hvaremot i korn och majs någon ökning förekom; lnjöliluporten

visar 10;783,000 k-g. mot 18,660,000.

Våra export{örhållanden hafva varit gynsanlma. Om äfven trä-

varuqvantiteten föga skiljer sig från 1896 års - 6,376,000,000 kbm. mot

6,087,000,000 - så hafva priserna varit högre, och lyckligtvis fortfar~ de

goda konjunkturerna, så att antagligen ungefär hälften af innevarande års

export redan är såld tilllnycket fördelaktiga priser! och det, oaktadt engelska

köpare hållit sig tillbaka, 111est väl till följd af lagerbehållningarnas storlek

vid årets slut. En tid på sornmaren var trävaruskeppningen föga liflig

- så i augusti -- hvilket naturligtvis inverkade på tillgången af vexlar

på utlandet, men minskningen berodde på fraktförhållandena. Dessa för

bättrades väsentligen på hösten, och då vidto~ stark skeppning, i följd

hvaraf äfven skeppsredarna hade icke så ringa förtjenst.

Järn- och stålexporten visar någon ökning för tack- och barlastjärn

samt för göten och valstråd, Iuen minsknipg för smältstycken och råstänger

äfvensom för stfingjärn (20,000 ton). I det hela har, vid minskning af

26,500 ton, året dock varit fördelaktigt, med skäliga priser, och man har

haft fullt upp att göra. Deremot har importen af järn ökats, särskildt ~f

d.et nu tullfria tackjärnet.

Järnmalmsexporten är ökad från' 1,150,695 ton till 1,400,339.

Tändstickor hafva utförts till en qvantitet, som med ungefär 2,000

ton öfverstiger det näst föregående årets export.

Pappers'massan är något minskad i qvantitet: 182 millioner kg.

Inot 186.

Minskade äro ock artiklarna fisk, färsk och salt 'sill från 88,348,000

.kg. till 30,2ti2,000, salut kreatur, i båda fallen af lätt förklarliga anled

ningar, äfvensolll smör med omkring 900,000 kg. och hafre från 62,245,000

till 20,475,010.

Beträffande socker kan konstateras ytterligare minskning i import,

nämligen med olukring 1,600,000 kg., en naturlig följd af den starka

sockerproduktionen in0111 landet. Man befarade, att denna skulle gifva

• anledning till svårigheter, men det ser ut, som Oln konsumtionens ökning

i förening 111ed ett bolags inordnande i ett konsortium samt andra om

2
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ständigheter; 'särskildt' 'köp för kortare tid och' återhållsalnbet hos säljarna

föl' l~veranser längre fram, räddat situationen. Priset för' Canary ,raf

finad ,var "i 'midten -af år 1896: 66 öre, föll sedan (i april 1897) till 46,

men steg i' september till 57. Dereftel:' har lnarknaden varit ten:iligen 'fast..

Ökad befinnes stenkolsimporten, nämligen från 26,5 till 29,4 rnillioner

hl., hvilket tyder på stegrad lifaktighet i fabriksrörelsen.

Med skäl kan det också sägas, att arbetet sj~der och spekulatio

nen "likaså.

H vad statens inkomster angår, hafva de flödat rikligt, ja, alltför rik

ligt, så att öfverskottet går upp till närinare 20 nlillioner.

:fenni'r/;geåtgången har varit ovanligt stark och ornsättningen liflig.

Sedelemissionen, riksbankens och de enskilda bankernas, hade vid

årets slut höjt sig till 141 millioner Ulat 128 år 189-6, allt .utelöpande ..

Reserven var.36 lllot 38 (runda tal).,
Utlåningsrörelsen visar, bland andra, följande siffror: "

aktielån . r 123 lnill. Inat 83 (redan 1896 stor ökning)

namn- och reverslån nära 46» » 36
. borgenslån .__ '_._. __ 11,5 » » 9,6

p~ Jöpande räkning_. 39 » 25

kreditivfordringar 84» 77

Men å andra sidan hafva insättningarna stigit:
å 'deposition till 359 Illil1. -'från 322

» upp- och afskrifning » 99» 94

» sparkasseräkning :... ._. 34 21

, . saInt upptagna lån till 21 mot 6 millioner.

Vidare hafva bankernas antal och kapital ökats:

Vid 1896 års slut -funnas 27 aktiebal1ker 111ed

grundfond - reservfon4 ~ disp.-fond
af ~ .__ 44 lnill. 12,9 mill. 1,1 rnill.

vid slutet ,af 1897 66,5 » 17» 1,3»

och 30 bal1ker~ ITyra hafva tillkornnlit, l1än~ligen aktiebanken i H vetIanda

(förut folkbank) samt föreningsbanken' jämte Göteborgs och Örebro ~andels

banker, hvaremotförra t j enstelTIalii1akassitn, som 1896 liqviderade och

uppgick i :allnan bank, nu bortgått.

De enskilda 'bankerna, 27' till· antalet, hade
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i grundfond - kommanditlotter - reservfond~ disp.-fond

vid 1896 års slut 61,5 mill. 1 mill. 19,6 nlill. 6,5 l11ill.

» 1897» » 69,2» 4» . 24,3 7,5»

Nya kontor äro tillkonlna flerstädes, frainför allt j StockholIn, der

de vid li~redsgatan och närlllaste trakt nästan bildat ett bankqvarter.

~-'lera banker hafva gått i författ~1il1g om att öka sina fonder, så a~t

blott under ,hösten tecknats ~4,:~10,OOO'kronor i 4' banker och fördelade

på 30,400 lotter.

Hvad nu' beträffar kapitalförstärkningen för b~nkerna,. llvilken allt

jämt fortgår, är den väl till stor del föranledd af den förändring, son1

under året beslutats i fråga Oln sedelutgifnillgens öfverlemnande till riks~

banken. Denna reforf!-! beh.öfver jag här ej utförligare skildra, enär, den

väl är till si~la hufvuddrag tillräckligt känd.

Men utan tvifvel ~9Jva äfven rörelsens kraf gjort sig gällande, och

gifvet är, att i den ,allt· mer stegrad~ konkurrensen en bvar vill stå trygg

och säker för att kunn~, behörigen möta de anspråk, sonl. utvecklingen

för lIled sig.

Om vi nu uppehålla oss vid b~nkernas betalningsbalans till utlandett

sådan den var vid årets slut, jänlförd med föregående års, finna vi föl

jande siffror (guldet oräknadt):,

Saldo af räkningar - vexlar

31/12 1896 33,1 33,4 = 66,5 millioner

1897 17,6 40,9 = 58,5

Frågar man sig nu, huru' det gått till att i trots af vår förmånliga

export nled goda priser ocl1 den i det hela lllinskade importen, llled del

vis lägre priser, vår räknings- och vexelbalans till utla11det blifvit mindre

fördelaktig än 1896, så är svaret att söka i flera olllständigheter.

1:0 har deremot guldtillgången ökats lDed omkri9g 6,3 millioner, SOlU

rik~banken in·dragit,· naturligtvis för att, bereda sig till den 11ya uppgiften.
r '

Dock lllå erinras, att riksbank'en sålt ett parti utländska obligationer,

cirka 2,5 rnillioner.

2:0 hafva svenska obligationer i afsevärd onlfattning återköpts eller

inlösts.

Af· hypoteksbankens' kOl1verteringsrest den 15 juli 1897, omkring 10 mil

lioner" fUllnosväl i utlandet 4 a, 5 millioner;
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Postsparbanken har inköpt för olllkring 5 n1illioner obligationer, hvaraf

väl största delen från utlandet: 4,5 millioner;

Kassor och lifförsäkringsbolag väl lika mycket;

Riksgäld,skontoret har amorterat 2,2 111illioner, det allra mesta från ut

landet.

3:0 Aktieinköp liar fortgått, nämligen af san1ma slags aktier, som i

fj9r o111nämdes, väl ytterlig~re ~ a 10 rnillioner. Således tillsalnmans

härutinnan förbättring i ställningen ll1ed bortåt 25 millioner utoln guldet.

Beräkningen är naturligtvis n1ycket· osäker, 111cn sannolikt ej för hög,
. .

helst hvad riksbanken sålt af utländska obligationer torde rnotsvaras af

anvisningar från Amerika 111. In.

Huru nu förhållandet till utla,ndet komrner att ställa sig under detta

år, beror naturligtvis af onlständigheter, SOlll vi ej kunna bestälnlna, ej

ens förutse. Export, skörd och dermed samrnanhängande iInport ffi. m.

äro faktorer, SOlll ej h\ta. beräkna sig, allraminst nu, då den milda vintern

högst väsentligt försvårar skogs- och bergsbrukets drift.

I fråga onl den inhen~ska rörelsen visar sig ej ännu någon ändring:

Riklig användning finnes fortfarande för kapital, och bankerna hålla sig

färdiga. Särskildt lIlåste riksbanken, såsorn vi redan antydt i fråga om

guldimporten, småningonl sätta sig i stånd att lTIotsvara de nya fordrin

gar, som på den ställas, ocll har i det ändamålet vidtagit anordningar

vid 1'unlba för att 111öjligg6ra mera olnfattande sedelpapperstillverkning.

11en det är ej blott franltiden, som påkallar åtgärder af ena eller andra

slaget; redan det nuvarande affärslifvet ställer större kraf än förr på riks

banken. Årets rörelse bar i och för,· sig varit ganska olnfattande, hvilket

.fralngår af följande siffror.

Utiåningsrö1~elsen i sin helhet visade vid årsskiftet 86,2 lnillioner

mot nära 78 salnt 73,3; 70,3 och 72,2 de föregående.

Rediskonteringen har utvidgats ansenligt, så att 31 banker mot 22. .

erhållit rätt till sådan. Beloppet af beviljad rediskontering hade vid års-

skiftet uppgått till 33,875 lnillioner mot 18,5; medeltalet var 19,8. Af hela

vexelportföljen vid årets slut, 36,922, voro 21,856 rediskonterade eller om

kring 59 % ITIOt 38; hufvudkontoret hade i rediskonterade vexlar 82· %

af det Ilela, Hernösundskontoret 78 :{.

Seclelemissionens stegring är redal1 omtalad. ,ridare må angifvas,

hur.usan1 äfven nlakuleringen visar starkare onlsättning: antal.e~ snlåsedlar,
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sorrl makulerats, uppgick till 3,363,000 fenllllor och 1,162,000 tior. Ökningen

är särskildt stor för den senare valören~ af hvilken åtgången nu Inera är

synnerligen stark, i synrierhet på hösten.

Likaså har silfverförrådet hårdt anlitats, 1118st under årets sista må

nader. Invexlingen syntes i början kunna väl stå sig lUOt utvexlingen,

OCll man stod färdig att, SåSOlll vanligt, på sensomularen till invexling i

I{ristiania och l{öpenbamn afsända några hundra tusen kronor i norskt och

danskt silfverlnynt, Inen varningssignaler lj'ödo) och riksbanken såg sig

nödsakad att anlita äfv'en det norska och danska konventionsskiljelnyntet

för att icke blottställa den alirnänna rörelsen. Julaftonen innehade hufvud

kontoret ett Ininilnuln af svenskt silfverlnynt, och om äfven vid, afdelning~

kontoren tillgång fanns, så var den ej större, än förhållandena på de olika

platserna kräfde.

Med brons1nyntet har ungefär liknande förhållande egt rUIn, så att

till och med utvexlingen öfverskridit invexlingen lned cirka 20,000 ,kronor,

Inen ny utlnyntlling egde rUIn tidigare på hösten.

Postvexelrörelsens ökning är stark: i allt 63,869 utfärdade 1110t

57,.000 eller omkring 12 % och nära tre gånger mer än för 10 år sedan.

Beloppet är stegradt rned ornkring 60 millioner.

Äfven öppna-deposita-rörelsen har tilltagit. Det hela utgjorde vid

årets slut nära 79 IniIlioner 'Inot omkring 71; största delen af ökilingen

kommer från postsparbanken. Denna banks behållning i det hela har

under året stigit till nära 58 millioner eller med ej fullt 8 millioner, och

'det, oaktadt den lägre räntan för insättare, 3,30 lnot 3,60, tillämpats från

och med årets början.

Foliorörelsen i riksbanken utvecklar sig allt iller. I sau1ll1anhang

lned denna må här erinras- om den begynnelse till en »clearing», som en

stor privat bankanstalt under året satt i gång. Omsättningen i riksbankens

folioräkningar har ökats med olnkring 400 rnillioner kronor. Då mail

besinnar, att utom statsanstalternas insättningar och uttag äfven bankernas

vexling går genom foliokassan, kan det lätt fattas, att öppenhållandet

regelbundet af två kassor blifvit en oafvislig nödvändighet. Allt mera

tilltager verksamheten för riksbai1ken såsorn statens kassör) äfven i. och

lTIed försändelser till landsorten, likasom i denna, der länsstyrelser och andra

lnyndigheter i större olnfnttning anlita riksbanken. Vexl~ngel1 vid .afdel

ningskontoren 'ökas ock. I{assagöromål~n derstädes i förening med andra
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omständigheter hafva ock föranledt '.till: skiljande af kalurers- och kassörs

tjensterna.

Men ett är kassarörelsen, ett annat bankverksamheten fö'r öfrigt.

Jag oehöfver ej erinra derom, att för d,e' stora centralbankerna der~ förra

spelal:' en ytterst vigtig roll. Så har Banque de France en hufvuduppgift

i ~tt vara kassör och inkasserare, särskildt af vexlar, bvilka af banken

innehafvas i medeltal under några och -tjugu dagar sarrlt till ,medelbelopp

af några hundra francs i provinserna, något mer i Paris.

Verksamheten i öfrigt. omfattar för centralbankerna särskildt beva

'randet al nietallförrådet och uppgiften att i svåra tider vara en reserv

och skydds.anstalt. Vid sådant förhållande är det klart, att en dylik

»bankernas: bank» ej har att fungera såsonl en 'kreditanstalt i, samU1a

luening SOln öfriga ballkel". Det är dessa, som hufvudsakligen skola för

medla kredit~p och vara tillgängliga på periferiens olika punkter. Man

får också ej, såsom stundom påstås, af vår riksbank fordra, att dell skall

i vidsträcktare olnfattnil1g, tillhanda/hålla; ,kreditmedlen· åt allmänheten.

Den uppgiften tillhör naturligtvis ännu iller de öfriga penninganstalterna,

kassor' och hypoteksföreningar för längre, banker och bankirer för' kortare

tid. Småningom torde ock insigten härom klarna, och riksbanken f~r sin

ställning såsom framför allt centralbank erkänd. Detta måste ock blifva

till fördel för landets penningväsen, bvars sunda anordning är af så stor,

vigt för vårt ekonomiska IiI.

Frågar 111~n nu, med tanken fäst på den finansiella framtiden, hvilka

lärdomar året 1897 har att gifva i. fråga orn vårt bankväsen, så fram

ställa sig osökt följande reflexioner.

I afseende å inlåningen är sparkasseräkningens ökning väl stark.

Rörelsen erbjuder fördel och beqvätnlighet för allmänheten, men har ~ olä

genheter för låntagarna - bankerna..

En annan sak att tänka på är storleken af upptagna lan. Dylika

slag af försträckningar kunna innebära fara, luell de måste bedörnas -för

hvarje särskildt fall.

Synnerligen' ornfattande har aktiebelåningen blifvit, ökad som den är

med närinare ,50 % under året, sedan den åren förut stigit anse~ligt, på

kort tid. Utan tvifvel är allmänhetens nitälskan att genom aktieteckning

främja industriel företagsamhet och affärsverksamhet förnlål1lig för vårt.
lands ekonomiska utveckling, men likväl enda.st i den mån aktierna r'e-
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presentera placering af egande kapital. Der sådant ej är förhållandet,

utan aktierna, belånade lned större eller mindre nlarginal, kornma att

halTIna i bankernas portföljer, der kall frågetecknet, det stora frågetecknet,

vara berättigadt. Under året hafva enligt lnig lenlnad uppgift nya aktie

bolag inregistrerats rned ej mindre än öO 111illioner i kapital, och äldre

bolag hafva utvidgats högst betydligt. Noteringarna på värdepapper vittna,

huru' ID'ycket säd~na stigit, OCll OIn 'äfve'n vissa' fOlldbörssiffror; äro ,f vilse

ledande, så visar sig af, allt, att spekulationen i aktier är nlycket liflig

och att hausse fortfarande eger run}. En aktiebelåning om 123 millioner

är en faktor att räkna lned. Men också innebära de stora depositions

beloppen - 359 111illioner - föi' bankerna vissa olägenheter. De föra'nleda

närnligen lätt till placering i tunga papper, men en sådan är, normalt

,taget, ej bctnkers sak. LättbetAll att deponera mot hög ränta :afhå~ler å

andra sidan den penningstarka alltuänheten från att nedlägga sina kapii1a1

i företag af industriel art.

Kapitalutvidgningen för bankerna har nog sina fördelar, men om den

blir väl stor, kan den varda en svaghet. KapitaJeli 'skola fru'ktbal'göras,

och sätten äro lnångahanda: »tous les genres sont bons hors le genre

dangereu,x:» skulle n1an kunna säga. Hufvudsaken för en bank, hvilken
, ,

bar att röra sig filed korta papper, är icke ~tt ega ett mycket stort kapital,

utan förmåga att placera hvad den eger säkert och väl, så att kapitalet

mångdubblas genolll omsättningen.

Dock, allt detta är kändt och erkändt - såsorn en teori, hvilken

praktiken får 'tillämpa med modifikationer. Det blir nu den så starkt ut

vidgade svenska bankverIdens omsorg att förena teori och praktik. Att

den måtte kunna utöfva sin verksarnhet här,utinnan under yttre lugn och

inre välstånd, är min, likasorn allas, förhoppning och önskan. Ett må till

läggas: bankerna bafva en stor betydelse ej lllinst i fråga om bevarandet

af vunnet ,välstånd och en sund ekonomisk utveckling,. en sanning, som

är god att erinra sig' i dessa konkurrensens pröfvodagar.
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sammanträde den 24 februari 18g8.

Ordförande: Professor I/J. HAMMARSKJÖLD.

"Till ledalllöter af föreningen invaldes:

Herr Stallruästarel1 G. Tamm,

vice Häradshöfdingen L. Olbers och

"Notarien G. Weli"n.

Herr Professor D. Davidson höll härefter ett föredrag om:

Bankreformen och näringslifvet.

Den vigtigaste beståndsdelen af den nya lagstiftningen angående se

delutgifningen och riksbanken äro bestälnnlelserna angående sedelutgif

ningens koncentrering hos riksbanken och begränRningell af sedelstockens

storlek. Om den förstnämda delen af refornlen är intet annat än godt

att säga. Någon rubbning inom näringslifvet behöfver denna förändring

icke luedföra. Genom öfvergångsbestä111melserna rörande de enskilda ban

kernas rätt till rediskontering och kassakreditiv är det ju sörjdt för att

de enskilda banker, SOlD afstå från sin sedelutgifningsrätt, under öfver

gångstiden kunna förse sina kunder 11ästan lika rikligt med lånemedel,

som om de" behållit" sin rätt" att utgifva sedlar. Och efter denna tid lär

nog en betydande del af riksbankens utlåning till allluänheten komma att

ske genom förmedling af de enskilda bankinrättningarna.

Stadgandena angående begränsningen af riksbankens sedelutgifning

hafva deremot inom vissa kretsar af näringslifvet frainkallat far~ågor.

Dessa bestämmelsers innebörd är ju, att riksbanken får utgifva högst 100
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millioner kronor i sedlar utan betäckning af lIletalllsk valuta, 111e11 att öf

riga delen af den utelöpande sedelstocken alltid skall nlotsvaras af dylik.

valuta, nälnligen dels af riksbanken tillhörigt inom eller utoln landet be

fintligt guld, dels af riksbankens nettotillgodohafvanden å löpande räk

ningar hos utländska banker eller handelshus. Väl är det sant, att den

1netal1iskt obetäckta sedelkontingenten kan blifva mindre, näluligen Oln

riksbankens inom landet befintliga guldkassa, S0111 aldrig får vara lnindre

än 25 111i11io11er, understiger 37 nlillioner. För hvarje million, hvarlned

nämda guldknssa understiger 37 111i11ioner kronor, minskas bankens rne

talliskt obetäckta sedelkontingent med 31/3 lnillion och dess totala sedel

utgifningsrätt med 41/3 111i11ion*. Mel) ehuru en dylik sammankrympning

af den riksbanken me'dgifna sedelutgifningsrätten är enligt lagen möjlig,

torde m'an dock icke beböfva taga densarr1ma 11led i beräkning. Jag ta

ger näulligen för gifvet, att riksbankens styrelse icke kall tillåta, att guld

kassan inonl landet sjunker under 37 lnillioner. När den nya lagstift

ningen fullständigt genolnförts, kOlurrler nämda guldkassa antagligen att

representera så godt som landets hela guldförråd. rry de enskilda ban

kerna lära väl efter upphörandet af deras sedelutgifningsrätt ej längre hålla

guldkassor af nämnvärda belopp. Och i den alltnänna rörelsen, ut01U

bankerna, finnes sonl bekant endast obetydligt guld. Att uppskatta sist

nälnda tillgång är svårt. Åtr 1885 beräknades densalnma af fin~nsdepar

tementet till 51/2 nlillion kronor. Äfven OD1 luan antager, att denna till

gång nu uppgår till .10 luillioner kronor ,hvilket dock tydligen är för högt r

skulle, med en riksbankens gnIdkassa af 37 lnillioner, landets hela guld

förråd uppgå obetydligt öfver 9 kronor per innevånare. Men för att ett

land skall kunna anse sin guldlnyntfot betryggad är 9 kronor i guld per

individ säkerligen ett minilYJUm och ett alld)les för lågt sådant. Nälnda

37 millioner i guld finnas redan in0111 landet, ehuru en del hos de en

skilda bankerna. Men, såsorn sagdt, i den mån ballkrefornlen genomfö

res, komn1er den allra största delen af de enskilda bankernas guldförråd

att öfvergå till riksbanken i utbyte Inat riksbankens sedlar.

* Det sistnämda gäller dock blott under förutsättning, att samtidigt de i utlandet·
befintliga beståndsdelarna af den nletalliska valutan icke ökas. Skulle dessa senare
ökas med samma belopp, hvarmed guldkassan inöm landet minskas, så lninskas äfven
den totala sedelutgifnjngsrätten blott n1ed 31

/ 3 Inillion kronor för hyarje ll1illion kro
nor, h vanned guldkassan inom landet lninskas.
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"" Till ledning. för att bedön1a betydelsen af ifrågavarande begränsning

af riksbanke~s sedelutgifning, kan det ju i viss mån tjenaJ ;att man un~

söker, huru under den del af föregående år, då bankernas förråd a~. guld

uppgick till 37 millioner kronor eller Iller, förhållandena skul!e gestaltat sig,

ifall den nya lagstiftningen redan då varit gällande och detta i hela dess

omfattning. Jag antager dervid, att riksbanken mot silla sedlar tillbytt sig

så stor del af de enskilda bankernas guldkassol', som vid hval'je tidpunkt

erfordrades för .att uppbringa riksbankens guldkassa till 37 luillion"er kro

nor~ GenoD1 detta utbyte skulle alltså riksbankens utelöpande sedelstock

ökats llled IIlotsvarande belopp. I öfrigt skulle förhållandena förblifvit

oförändrade, lued undantag af att de enskilda bankernas sedlar förvand

+ats till riksbankssedlar, att riksbankeu af de enskilda bankerna emottagit

lIlotsvarande belopp af de senares tillgångar salut att beloppet utelöpande

sedlar rninskats med de hos riksbanken befintliga enskilda bunksedlarna.

Under dessa antaganden skulle den utelöpande sedelstocken, riksbankens se

delutgifningsrätt sanlt den obegagnade sedelutgifningsrätten hafva utgjort:

I Obegagnad
Den faktiskt förefintliga obegagnade

j Utelöpande Sedelutgif- sedelutgifningsrätten hos
Dag sedel-

sedlar ningsrätt

Riksbanken I Enskilda

I
utgifningsrätt

bankerna
SUIilma

31 augusti ------ ___ ·132,9 149,6 16,7 33,1 21,9 55

30 september --- 146,9 150,9 4 23,9 17,3 41,2

31 oktober. ____ , ___ 145,7 147,9 2,2 23 18,7 41,7

30 november ______ 142,5 147,3 4,8 21,6 21,1 42,7

1
31 december ______ 147,8 147 -0.8 14,9 21,9 36,8

" Att under den antagna förutsättningen näringslifvet skulle gestaltat

sig i mycket annorlunda än i verkligheten varit förhållandet är tydligt, och

denna verkan af den nya lagstiftningen bör säkerligen mana till eftertanke.

Och ~etta gäller äfven, om lIlan tar 111ed i beräkning, att de enskilda

bankernas obegagnade sedelutgifningsrätt i följd af sättet för sedelutgif

ningens beskattande ej är fullt fritt disponibel.

För den närlIlaste framtiden äro dock dessa bestämn1elser angående

sedelutgifningsrätten ej berättigade anledningar till oro. Som bekant

återstå ännu sex år, innan de enskilda bankernas sedelutgifningsrätt upp

hör. \Tisserligen finnas i riksbankslagen stadganden afsedda att redan
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dessförinnan få','s!ut, på: de ~enskilda baIlkernas::sedellltgifning), lneIl det'är

.ju anlediling :att hoppas,' att ",vederböl~ande 'banker se' .till,' att ötvergången

sker In·ed'· behörigt afseende 'å n'äringslifvets, berättigade' kraf. i Men '·ehuru

frågan 'sålunda kan: undariskjutas l1agra; år och ehuru det är att ailtuga,

att>'när reforn1en blifvit' fullständigt genoluföi'd, behofvet af betalningsrne-"

tiel,ej skall ,iara' så stort som' under Huvar'ande tid af ·uppsvinginom nä

l'ingslifvet., kålldet dock vara .at.illtresse att' redan··:nu 'söka ,g.öra klart

för sig,.:, om ;och under: hvilka: föi'utsättningar··bestämmelserna· .angåeilde

sedelutgifningens begrä'nsning' kunl1a v-ara tillfredsställande' för fra~tiden.

I, ett ,land, som befinner .,sig j ekonomiskt fraInåtskridande, tillväxer

nattirligtvis beh'ofvet af betal1iilJgsmec1e1. Dock för$iggår,; SOlTI bekalit,

denna· tillvåxt. ej' fullt ·,kontinuerligt utan ~så 'att .s~ga i· vågfoflu. ,Inom ra

lTIen af hvarje: sårskildt år forekomma vexlingar :m'ellan' tidpunkter med

större och mindrebehof af. betalningslnede1.· 'Dessa vexlingar .äro i al1

mänh:et mycket rBgelbundna. Men derjämte förete olika år ofta stora olik- ,

beter i förevarande afs~ende.:beroende på vexlingen nlellan tider af stag

natioll,.luglla tidel~ "och tider af uppsviilg. De häraf föranledda vexlingarna

i beh6fvet afomsättnillgslnedel äro derelTIot :oregelbl?ndna.

För att ett .lands penninge- och bankväsende skall kunna anses väl

ordlladt, 'lllåste detsarrinla kunna, .utan alltför stora. kostnader och' utan

större rubbningar ·af 'Eialnfärdseln, tillfredsställa landets sålunda vexlande

behof, af betalningsrl1edeL. Men d"enua fordran uppfylles, ~'som bekant, icke

af ett bet.alnlugsllledel, som.; blott utgöres af ädel inetall. För 'att bibringa

olTIsättningslTIekanismen erforderlig elasticitet måste deri ingå' såsom be

ståndsdel' kreditmedel, hvilkas: mängd får ökas' utan 'att föregås af en

motsvara11de ökning af .landets förråd af ädel' n1etall, d. v. s. sedlar, sonl

få utges utan att motsvaras af guld saln't vid anfordran förfallna tillgodo

hafvanden på löpand~. räkningar eller· gii~oräkningar hos banker. Gen0111

sistllärnda tillgodobafvanden hos baliker' kan doc-k ett sjelfständigt alltnäl1t

betalningsmedel skapas :endast i den lnån den sedenblifver gällande, att

kassabehållningarlla insät~as uti bankerna' och att betalningar mellan räk

ningshafvare ske genom' öfverflyttning i .af .: de belopp, som" skola betalas,

frå11 'b-etalningsgifva.rebs till· betalningsemottagarens konto,. Och d~tta åter

förutsätter' å·: ena sidan~, .att ,den, som har att göra en betal11ing', fullgör

del1SamnlU genom att lemna, en anvisning på .sin bankräkning, och å andra

sid~n, att den., SOln 'emottager. en sådan, anvisning i, betalning, icke fordrar
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att af banken utfå beloppet i lDynt eller sedlar, utan öfverlelunai' anvis

ningen till sin bank i och för beloppets kr~diterande å sin bankräkning.

Om båda dessa sIng af allmänna betalningsnledel gäller, att de nled

lätthet kunna ökas och lninskas allt efter rörelsens bebof. Inträder en

stegring af behofvet af betalningslnedel, fylles behofvet genom ökning af

bankernas utlåning. De beviljade. lånen kunna ställas till låntagarnas

disposition, dels i fornl af sedlar, dels på det sätt att bankerna kreditera

låntagarnas bankräkningar för de beviljade lånens belopp, d. v. s. genom

att öka bankkundernas tillgodobafvanden hos bankerna. H vilketdera sät

tet som användes, ökas alltså tillgången på alhnänna omsättningsmedeL

När åter rörelsen ej längre behöfver den ifrågavara11de tillökningen af be

talningsllledel,: yttrar detta sig i att återbetalning af lån till bankerna är

större än de nybeviljacle lånen. Sker dervid återbetalniilgen af lånen med

. sedlar, hlifver inströlnningen af sedlar i bankerna större än utströmningen

. af sedlar ur bankerna. Sker återbetalningen af lånen genom till ban

kerna stäIda anvisningar å giroräkningarna i bankerna nlinskas totalbe~

loppet af alllnänhetens tillgodohafvanden å dessa. Genom båda sätten

lninskas alltså lnängden af de betalningsmedel~ SOlU stå rörelsen till buds.

Båda dessa arter af betalningsluedel ega alltså stor elasticitet, båda

äro i och för sig lika egnade att följa 111ed rörelsens vexlande behof af

b'etali]ingslIledel och båda kunna tjena äfven illegitima behof af ökade be

talningsmedel. I J1~ngland i våra da.gar är det sålunda icke. banksedlarna;

utan just bankernas giroräkningar, genOD.l hvilka, der osund spekulation

förekoll1lUer, ökade hetalniugsmedel ställas i denna spekulations tjenst.

Banksedeln har dock lättare att få allmän användning ino111 närings

lifvet såsonl allnlänt betalningsnJedel. En lItveckling af check- och giro

rörelsen derelDot kräfver icke blott energiska åtgärder af banke~'na, utall

ock en aktiv lnedverkan från allluänbetens sida. Att vänja en befolkning,

sorn rört sjg lned lnynt -och banksedIar, att ersätta dessa med bankanvis

ningar är icke lätt och kan endast så småningom åstadkonllllas.

Jag återgår härefter till bestämluelserna onl riksbankens sedelutgif

ningsrätt. Enligt dessa är, såsom nämdt, beloppet af den af lnetallisk

valuta obetäckta sedelstocken absolut bestämdt. Vår riksbankslag har i

detta afseende truget följt förebilden, Peels banklag. Oln 01an frånser

från lnäjligheten att utbilda en omfattande girorörelse i vårt land,. inne

bära dessa bestälnmelser, att tillgodoseendet af -rörelsens växande b~hof

'....
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af betalningsrnedel endast kan ske genom ökning af den s. k. ln~talliska

valutan, således genom ökning af riksbankens guldkassa eller af bankens

behållning å löp'ande räkningar i utlandet. Detta förhållande är ju ur

den synpunkten en fördel, att då, SOlll jag redan förut antydt, vårt lands

.guldförråd ännu. är alldeles för ringa, det är llödvän?igt att 11led befolk-.

nin~ns tillväxt och näringslifvets utveckling en fortgående tillökning af

bankens guldkassa eller derrned likstäIda tillgångar eger runl, för att vårt

näringslif skall kunna· anses hvila på en fullt säker grundval. Det är mig

·dock oIIlöjligt att inse, att en fast begränsning af riksbankens obetäckta se

-delutgifning är någol1 nödvändig förutsättning för att åstadkolnma detta

Tesultat. Man bör ega rätt att antaga, att den ställning, SOlU styrelsen

för en centralbank intager, och det ansvar, som hvilar på dE2nsamma, skall

vara en säker b.orgen för att densalnn13, äfven utan någon begränsning

.af centralbankens obetäckta sedelutgifning, skall känna· sig ITlanad att

:sörja för en tillräcklig guldbehållning. Och styrelsen för vår centralbank

;har ju ··'en ytterligare anlnanillg dertill i den gall1la bestämlnelsen, att det

:åligger riksbanken att upprätthålla lnyntvärdet. ~len nyssnälnda fasta be

gränsning af den obetäckta· sedelstocken är ej blott för detta ändamål

-obehöfiig, den är ock skadlig.

Då en ekonomisk kris utbryter, inträder ju alltid en stark rubbning

.-af krediten, och under svårare kriser se sig äfven de enskilda bankinrätt

ningarna nödgade att söka stärka sin egen ställning genom att öka sina

kassatillgångar, och detta sker dels genOlTI att minska utlåningen, dels

.genont· att i centralbanken. upplåna luedel i den ena eller andra fOrmell.

JTör att i sådana fall förekomnla, att krisen urartar till panik, måste cen

tralbanken kunna uppfylla alla legitilna fordringar p~ hjälp från öfriga

bankers och affärsverIdens sida. Centralbanken' bör dervid, för att be

gagna 1883 års bankkolnites ord, visa sig vara »ett starkt centrum, kring

hvilket landets hela ekonomiska lif kan gravitera, och af hvilket det kraf

tigt bäres och sammanhålles, när andra stöd svigta, andra sall1manhål

lande krafter förlarnas» och »SOill, när slutligen stormen komnler, träder

.fram lued hela kraften af sina stora sparade resurser och sin öfver hela

verlden erkända k~edit». Men en centralbank, hvilken, i likhet lTIed hvad

nämda kOlnite föreslagit och vår riksbanksla.g föreskrifver, lyckliggjorts

med en fast begränsad obetäckt sedelutgifning, kan ej med säkerhet mot

svara .dessa förväntningar. Derom bär Englands ekonomiska historia vit-
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nesbörd. Vid tre' tillfällen; årell 1847·, -1857 och 1866~ var Englands'hånk~

ur stånd: att fylla nän1da vackra uppgift~, och f detta .hllfvlidsakligell"pä·

grund af Peelska banklagens föreskrifter angående' sedelutgifningens" be-"

gränsning. Fruktan för att hjälp '~cke ens' var att firl'na hos', denna :bank,

framkallade ~ vid alla dessa tillfällen eli oerhörd: panik. Och; vid' ':alla,

dessa tre tillfällen lnåste regeringen, för att' stilla paniken, medgifva·bank-·

styrelsen att öfverträda hallklagens' bestärillnelser, :och öfverskrida gränserna:

för bankens obetäckta· sedelutgifning.. Så snart: det· blifvit.ibekanttatt. ·ban.-:

ken fått detta tillstånd, .lugnades .sinnena. Och .för.dylika äfventyr är,Eng-:

land visst icke skyddadt för framtiden. ·Ett farligt. t,illbud: f~rekoln' ·Un,.

der 1890 års kris, den s.· k.' Baringskrisen. Hade: Englflnds.'. b~nk vid

detta tillfälle i9ke fått hjälp af franska bankenloch ryska regeringen i ·form

af lån af guld, hade enligt lnånga med ellg'elska' penningluarknaden ·för~·..

trogna personers åsigt en, suspension af banklagen .varit'liödvändig,för;

att förekomn1a en panik.' En ,dylik. hjälp' kän, Englands' ban·k· ej med

säkerhet påräkna vid liknande tillfällen., Att, ,Englands bank 1890, fick

nyssnäiTIda hjälp, berodde väsentligel~ derpå;· att.långifvarna voro intres

serade i vissa finansiella operationer,_ för hvilka .en svårare kris' å den

engelska penningemarknaden skulle kOlnnlit. synnerligell ·olägligt..

Denna Englands erfatenhet gjorde,.· att tyska riket, då det 1875 re

formerade sii1 banksedel1agstiftl1ing ~ trots de'llanirnositet· n;lot s·edelut·

gifningen, SOln, då rådde på grund af del~ del, sonl sedelbal1kerna ,förme··

nades haft i 1873 års kr}s ~, doc~ icke vågade att fastställa en absolut:

bestämd kontingent för den obetäckta sedelutgifningen, utan i stället $ökte

generalisera. de bestärnmelser, sonl under. l1y$S olDnälllda tre kriser (1847,

1857 och 1866) gälde för Englands bank, och d~ssa be$tänln1elser voro,

att så länge banken ville begagn~ sig af rätten att öfv~erskrida dess en- .

ligt lagen faststä.lrla obetäckta sedelkontingent, ,banken.s diskonto ej 'finge,

sänkas under .ett visst högt minilnum - 1857 och· 1866 10 /t- ~ sämt

att vinsten å den utlåning, SOlTI skedde på grund af berörda medgifvan.de,

skulle tillfalla staten.. Med dessa bestänlmelser afsågs, att medgifvandet'

ej skulle begagnas längre än SOUl. var oundgängligen nödigt.: Dessa:vil~

kor synas ha varit förebilden. för den väsentliga modi~katiol1 af· den Peel·

. ska banklagell, SOlU den tyska banklagen upptog. .Del). ·lTIetallisktobetäektn..

sedelstocken för alla tyska. s~del(ltgifvande banker bestäm~es till,'· 385 mil·

lionel' mark, sorD. fördelades .p~ de resp·. bankerna; detta belopp får dock
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när sonl .helst utan särskildt tillstånd öfverskridas, men i fall· så sker,

skall vederbörande bank till staten erlägga en afgift luotsvarånde 5 ,:

årlig ränta å det belopp, hvarmed bankens norn1ala obetäckta sedel

kontingent öfverskridits. Denna bestäilllnelse afvek sålunda bland annat

så 7 till vida från den engelska förebilden, att det icke uttryckligen före

skrefs visst lninimum för bankens diskonto· under den tid -ifrågavarande

öfverskridande egde rum, 111en lagstiftaren antog., att ingen bank skulle

låna ut lnedel, SOIU kostade banken sjelf 5 %', mot' lägre ränta än 5 /i
eller derutöfver. Man alltog sålunda, att ifrågavarande bestänlmelse indi

rekt skulle leda till att diskontot, under den tid den norrnala obetäckta

sedelkontingenten öfver'skreds, icke skulle kunna sjllnka under 5,:%. Att

detta antagande emellertid var felaktigt, har senare tiders erfarenhet' visat.

Med denna modifikation af den engelska banklagells grundsats afsåg

den tyska banklagen att nå tvänne syften, nämligen att göra det möjligt

för banken dels att i kriser kunna lernna affärsvel~ldell hjälp, dels att un

der uppåtgående konjunkturer kunna tilln1ötesgå rörelsens k~af på ökad

mängd betalningsn1edel, men· detta endast till så högt pris, att en hälnsko

lades på en alltför högt uppdrifven spekulation. Denna bestämmelse vi

sade sig elnellertid äfven kunna tjena' ett tredje syfte, sorn den tyske lag

stiftaren ej tillbörligt beaktat, nämligen att tillgodose de förut omnämda

under hvarje år förekommande regelbundna vexlingarna'i rörelsens bebof

af betalningsmedel. Att detta' kunde ske, berodde på, att den tyska lagen

icke med trogen efterapning af de nyss anförda engelska bestämmelserna

ovilkorligen föreskref ett visst diskontolllinimnm såsonl vilkor för sedel

utgifningsrättens öfverskridande. F'ör att tillgodose de nyss olnilälnda

regelbundna vexlingarna i rörelsens behof af betalningsluedel har näm

ligen tyska riksbanken sett sig nödsakad att öfverRlcrida sin sedelutgif

ningsrätt äfven vid tillfällen, då dess diskonto varit lägre än 5 % och

då riksbanken sålunda gjort 'ren förlust på öfverskridandet. Intill 1896

års slut ,har tyska riksbanken 25 'gånge'r begagnat sig af rätten att öfver

skrida sin normala sedelutgifningsrätt. I 3 af dessa fal} var diskontot 51/2
%) i 10 fall ,5 ,ot, l11en i 8 fall blott 4 % och i 4 fall endast 3 %. Och

de största öfverskridningar' af den obetäckta sedelkontingenteri Samlnal1

falla visst icke alla med ett högt diskonto. Det högsta belopp, hvarmed

nälnda sedelkontingent öfverskridits under tiden intill 1896 års slut, har

varit 148 millioner nlark, och detta egde rum vid en tidpunkt, då dis-
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kontot var blott 4 %. Hade tyska riksbankens sedelutgifning varit be

gränsad genOD) en ovilkorligen bestämd kontingent för den obetäckta se

delstocken, skulle tydligen stora svårigheter uppstått å den tyska penning

marknaden. Och denna erfarenhet visar, att om man uppdrager fullt

fasta gränser för den obetäckta sedelutgifningen, beröfvar man omsätt

l1ingslnedlen till och med den elasticitet, SOlll är erforderlig för att de re

gelbundna vexlingarna i rörelsells behof skola kunna tillgodoses. Verkan

cleraf blifver allt mer och. luer ödesdiger, enär erfarenheten visat, att med

11äringslifvets utveckling en stegring af dessa regelbundna vexlingar i rö

Telsens behof af onlsättningslnedel eger rUll1.

På grund af hvad som sålunda anförts, kan det ifrågasättas, om icke

{len fasta begränsningen af riksbankells obetäckta sedelstock kan fram

kalla svårighet~r och trångmål för den svenska penningelnarknaden vid

-de t~llfällen, då en hastig ~tvidgning af sedelstocken kan blifva erforder

lig, således vid de årliga periodiska ökningarna under hösten, vid upp

sving inOlU näringslifvet samt under svårare ekonomiska kriser..

Det skulle visserligell härvid kunna finmärkas, att storleken af riks

"bankens obetäckta sedelstock är relativt liberalare tillmätt än de tyska

sedelbankernas och att derför den förra skulle kunna vara "fullt tillräcklig

för vårt lands bebof,. fa.stän den senare icke visat sig vara tillräcklig för

~rysklands behof. Den förra är ju 100 lnillioner kronor, den senare 385

lnillioner lnark. Då rryskland har 10 gållger" så stort innevånaretal, Iner

utveckladt näringslif och en äfven relativt lnycket större kapitalstock än

Sverige, kan det synas uppenbart, att nälllda anmärkning är befogad.

Men dervid förbises, att Tyskland eger dels ett statspappersrnynt på

120 millioner 111ark, dels guldmynt i den allUläDna rörelsen till belopp,

-son1 antagligen icke obetydligt Öfverstiger 2,000 millioner lnark. I Tysk

land finnes alltså, utoln de sedlar som utgifvas nlot luetallisk valuta, en

salnmanlagd tillgång på Iller än ~ 1/2 n1illiard nlark rörelsemedel, utan att

gränsen för den obetäckta sedelkontingenten behöfver öfverskridas. I Sve

.rige kOl11mer rnotsyarande tillgång att utgöras af de 100 millioner i obe

täckta sedlar,. SOln riksbanken får ge ut - alltså mindre än 1/20 af den

tyska. Och hvad de respektive ländernas olika industriella förhå)landen

beträffar, tyda alla teckell på att Vål:t lands industri' är stadd i en utveck-

"ling, som kommer att ställa snabbt växande fordringar på pellningeluark

l1aden. Antagligt är, att den fasta begränsningen af den obetäckta sedel-
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stocken kOlnlner att 111edföra stora kostnader och vålla stora obehag.'

.En tillänlpning. af den tyska banklagstiftningens bestämrnelser hos oss

kan dock synas vara olnöjlig. Då vår centralbank är en statsbank, kan

ju en bestämlllelse on1 att .riksbanken skulle till staten betala afgift för

de belopp, bvarlned sedelutgifningsrätten öfverskrides, icke egentligen ut

göra någon bälllSko på en obel1örig utvidgning af sedelcirkulationen. Och

att, såsom vid särskilda tillfällen skett i England, fastställa ett visst diskonto

SåSOlll vnkor för öfverskridandet, skulle i lnånga fall göra medgifvandet

oanvändbart SåSOlll medel att alltid tillgodose de regelbundna, under loppet

af hvarje år föreko1l1111ande stegringarna i behofvet af betalningsInedel.

Deremot är sistnälllda anordning lälllplig, såvida fråga är om de ökade

behof af sedlar, SOlD fran1träda under tider af ekonomiskt uppsving och

under ekonolniska kriser. För tillgodoseende åter af nyssnäulda periodi.

ska stegringar i behofvet af betalnings111edel skulle det i så fall, Oln IDan

ej ville ~ gifva riksbanken fullt fria händer, icke återstå annan utväg, än

att riksbanken alltid hölle sina till sedelbetäckning användba.ra kassatill

gångar så stora, att den obegagnade sedelutgifningsr.ätten medgåfve ett

tillräckligt spelruIn för ifrågavarande vexlingar. Men denna anordning

l1ledför naturligtvis, att kostnaden för vårt rörelsenledeI ökas. För nlin

personliga del tror jag, att det vore fullkomligt ofarligt, att, i likh~et med

l1vad Frankrike inedgifvit sin enskilda personer tillhöriga centralbank, vår

staten tillhöriga centralbank erhölle rätt att, 111å vara inonl ett ~_~.visst väl

ti11nl.ätt rnaXilTIUn1, fritt beställllua on1 sedelutgifningens storlek. l' all

synnerhet förefaller det mig absurdt, att då man medgifver de enskilda

bankinrättningarna full obundenhet i afseende å check- och girorörelsen,

således full frihet att öka det på dylik rörelse hvilande alllnänna betal

ningsn1edlet och således ock lnöjlighet att lnedelst. detta betalningsmedel

frälnja osunda spekulationer, att, säger jag, samtidigt rned att detta eger

rum, luan icke anser sig kunna gifva statsbankens styrelse rätt a.tt efter

rörelsens behof reglera sedelutgifningen.

I vår bankreforlD ingår SåS01U en tyst förutsättning, att en utvecklad

check- och girorörelse skall skap·as. Den jämförelse ll1ellan svenska och.

tyska förhållanden, SOIU jag nyss gjorde, var ock baserad på denna för..

utsättning. I annat fall utfaller jänlförelsen mellan tillgången på allmänna

betalningsn1edel i de båda länderna ännu nler till vårt lands nackdel. Ty

behållningen å giroräkningarna i tyska riksbanken utgjorde 1896 i n1edel-
3
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tal 239 millioner och vexlade mellan 192 och 324 nlillioner. Olnsätt

ningarna på giroräkningarna utgjorde 1896 105.6 milliarder.

Att en utveckling af denna rörelse äfven hos oss är i allo· synnerli

gen önskvärd, lär väl ingen bestrida. Men denna utveckling kan ske på

olika sätt och med olika fördel för landet. I det afseendet lnåste den

fordran uppställas, att riksbanken bör söka få hos sig koncentrerad en

betydande, ja, om möjligt, större delen af denna rörelse. Denna fordran

uppställes icke blott derför, att en kraftig lTIedverkan från riksbankens

sida torde. vara ett oundgängligt vilkor, för att en omfatt~nde girorörelse

skall kunna snabbt skapas, utan dess uppfyllande är ock i öfrigt af stör

sta betydelse. I fall denna rörelse hufvudsakligen kommer att drifvas af

enskilda ballkinrättningar, är det fara för att riksbankens inflytande på

pellningemarknaden och dess herravälde öfver diskoutot kOlnlner att luin

sk~s. 'Dermed försvåras riksbankens vigtiga uppgift att reglera diskon~ot,

så att osunda spekulationer i någon 111ån 11ämlllas och landets förråd af

guld bevaras. Englands banks nuvarande ställnjng i förevarande afseende

är ett varnande exempel.

Bland medlen att förmå centralbanken. att egna sig åt girorörelsen

bar fralnhållits äfven, och kanske i främsta rumlnet, just begränsningen af

centralbankens obetäckta sedelutgifning. Man har befarat, att Oln central

banken i sin sedelutgifning hade en ständigt flödande källa af låneInedel,

banken icke skulle. bry sig om att påtaga sig den ju alltid mycket be

svärligare girorörelsen. Denna farhåga torde dock icke få tilläggas allt för

stor betydelse. Englands bank har, trots sin fast begränsade sedelutgif

ningsrätt, endast en jämförelsevis ringa del af girorörelsen inom landet,

under det att Tysklallds girorörelse, som bekant, egentligen är koncentre

rad hos dess riksbank. Äfven franska bankens girorörelse är ganska ut

vecklad och stadd i fortfarande tillväxt. Dertill kommer, att en fix be

gränsning af den obetäckta sedelutgifningen rent af kan försvåra central

bankens verksamhet för e11 girorörelses skapande.

En .nödvändig förutsättning för att riksbankens girorörelse skall nå

önskvärd utveckling är, a;tt banken eger ett stort antal kontor. Den lni

nimifordran, som riksbankslagen i denna punkt uppställer, är naturligtvis

icke på långt när tillfyllest. Tyska riksbanken egde 1896 250 kontor, son1

stodo i girorörelsens tjenst. Men om centralballken håller lnånga kontor

Jned girorörelse, måste dess: sedelkassa alltlner splittras, och en följd deraf
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blifver, att den qvotdel af dess sedelstock, som kan få cirkulera i allmänna

rörelsen) blifver mindre. Österrike-Ungarns centralbank hade före 1887 en

fix begränsning af den obetäckta sedelutgifningen. Men under förarbetena

till 1887 års banklag framhölls, att detta förhållande visat sig vara ett

hinder för utvecklingen af bankens girorörelse, och på grund af denna

erfarenhet utbyttes denna fasta sedelkontingent emot en tänjbar sådan efter

tyskt lnönster. Ifrågavarande fö~~llållande är ett ytterligare skäl emot det

sätt för sedelutgifningens begränsning, SOlll vår riksbankslag accepterat.

En inrättning, SOlU vid dessa sträfvanden att i vårt land åstadkomma

en välordnad girorörelse länl,pligen kan tagas i anspråk, är postinrättnin

gell. Denna inrättning med dess stora antal förbindelsepunkter med all

lnänheten bör kunna göra mycket större tjenst än den faktiskt förrättar.

Särskildt bör den med dess stora ll1ängd kontor vara synnerligen väl eg

nad att förmedla betalningar lnellan olika personer utan användning af

rnynt och banksedIar, blott genolll öfverföring från en räkning till en

annan. Experinlent 11led posten i denna riktning hafva, SOlU bekant, under

det senaste decenniet egt rum i Österrike-Ungarna Dessa länders post

sparbanker 'hafva nämligen anordnat en check- och girorörelse, och experi

lnentet dermed måste anses såsaln synnerligen lyckadt. Detta experilnent

är särdeles bevisande, enär, såsaln resultatet af bankernas sträfvanden att

införa girorörelsen visat, Österrike och Ungarn icke ega gynSatnnla förut

sättningar för skapande af en girorörelse. Det vore allt skäl, att försök

äfven i vårt land gjordes i den -a riktning och särskildt att; i likhet nled

hvad SOln skett i Österrike och Ungarn, postsparbankens giro~örelse stäl

des i förbindelse lned riksbanken, så att betalningar kunde ske genom

direkt öfverföring från postsparbankskonto till riksbankskonto och tvärtom.

Genonl en sådan anordning vore det ock kanske rnöjligt att inskrän~a

riksbankens kontor till ett lnindre antal än som eljest skulle vara för giro

rörelsen behöfligt. På detaljerna af en dylik anordning kal1 jag natul'

ligtvis ej nu ingå.

Det finnes, sonl bekant, intet ondt, sorn inte h~r något godt lTIed sig,

och så har ock varit förhållandet lned den af mig förut klandrade obun

denhet, hvarmed girorörelsen här liksom i de flesta andra länder får be

drifvas. Ehuru denna obundenhet i och för sig är ett missförhållande,

kan den dock i visst fall vara till nytta, nämligen såsom en motvigt.lnot

det' skadliga inflytandet af den fixa. begränsningen af den obetäckta sedel-
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utgifningen. Så är fallet, 0111 den sedelutgifv3:nde centralbanken äfven

drifver en högt utvecklad girol-ärelse. Saknaden af bestämmelser OlD att

den bank, som drifver giraröreise, skall hafva en för denna rörelses

trygghet erforderlig kassatillgång gör, att en sedelbank, SalU drifver giro

rörelse, ej behöfver öka sin guldkassa i och för sistnälnda rörelse. Och

detta kan ock en centralbank, SOl11 är bunden af en fix begränsning af

sin obetäckta sedelutgifning, lued trygghet underlåta, ity att beställllnel

serna om guldbetäckning för sedlarna för en sådall bank med den eko

n0111iska utvecklingens fortskridande blifva alltför rigorösa. Ju större

den utelöpande sedelmängden är) desto större qvotdel af densalnl11a

blifver betäckt. På detta sätt kan centralbanken på en och samn1a

guldbehållning bygga en dubbel utvidgning af onlsättningsmedlel1J dels

genom att elnittera ett rnotsvarande belopp af sedlar, dels genoD1 att

drifva girorörelse utan att särskildt sörja för guldkassa för denna rö- .

relse. Om åter girorörelsen hufvudsakljgen öfvertages af enskilda bank

inrättningarna, uppstår lätt det missförhållande, hvaröfver sedan länge

bittert klagas i Englalld, eller att de enskilda bankerna ej bekymra sig

om att hålla de för denna girorörelse erforderliga guldkassorna, och så

lunda tvinga centralbanken att öfvertaga denna förpligtelse.

Enligt riksbankslagen eger riksb,anken i regeln icke betala ränta för

allmänhetens insättningar hos banken. Om det välvisa i denna bestän1

lnelse äro lneningarna något delade. Det skäl, SOlll hos oss torde spelat

den största rollen vid lösnipgen af denna fråga, .torde hafva varit, att riks·

banken, som erhållit hela sedelutgifningsrätten, icke borde konkurrera t11ed

öfriga banker om inlåningen. Det har dock uttalats den farhågan, att

detta förbud, som ju ock gäller räntegocitgörelse för insättningar å giro

rörelse, skulle kunna försvåra nyss ungifna önskningslTIål att koncentrera

en betydande del af girorörelsen i riksbanken, i det att alhnänheten skulle

föredraga att hålla sina giroräkningar i de enskilda bankinrättningarna,

bvilka leu1na ränta för behållliingarna å dessa räkningar. Att denna far..

håga ej är alldel~s ogrundad måste medgifvas. I England har SåSOl1l

medel att öka Englands banks inflytande på penningemarknaden ifrågaL

satts, att banken skulle gifva ränta för insättningar. Så Economist i sa1l1

band lued Baringskrisen och vid andra tillfällen. Om denna farhåga är

grundad, innebär det för riksbanken en anlnaning att i likhet lTIed tyska

riksbanken erbjuda sina räkningshafvare så stora andra fördelar, att dessa-
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kUlll)a uppväga bristen på räntegodtgörelse. Men en förlltsättning härför

är, att bankkontorens antal ökas eller att samverkan lued postverket

åstadkolnn1es.

Mot det sätt, hvarpå riksbankens utlåningsrörelse har ordnats, hafva

ju anlnärkningar, och ofta grava sådana, ·framstälts. Jag tror dock icke,'

att dessa allluärkningar äro af så väsentlig betydelse. Med hänsyn till

afbetalningslånen och kassakreditiven på ett år bar det med rätta fram

hållits, att begränsningen af dessa lånegrenar göra, att deras förefintlighet

icke innebära annat än en luinskning af riksbankens' relativt stora kapital.

Och hvad tillåtelsen att diskontera sex 111ånaders vexlar beträffar, så anses

visseriigen sex månader vara en allt för lång ,belåningstid för en central

bank. Men denna afvikelse från fullt banknlässiga principer beror på

kOlll1nerciella sedvänjor bos oss, son1 endast långsalut kunna ändras. Och

ntt hoppas är, att riksbanken skall göra hvad på de~l allkon11uer för att

åstadkonJllla en förbättring härutinnan, utan att några ovilkorligt tvingande

lagbud i denna riktning behöfvas. I det hela är jag, såsom nog redan

af det förut sagda franlgår, icke rädd för att lellll1a vår=riksballks styrelse

större frihet än SOlll i all111änhet tillkolJl111er de i senare tid reformerade

utländska centralbankernas styrelse. Vår riksbank är ju en ren statsin

rättning, under det att de utländska centralbankerna i allluänhet äro en

skilda företag.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Fil. Doktor K. lVickseli: Jag hade icke tänkt begära=ordet

så tidigt, men då ingen annan tyckeslviljagöra det, och det:enligt min

åsigt vore synq, 01 i ett så vigtigt ämne någoll diskussion icke alls skulle

kOlnma tHl stånd, ber jag att få framställa ett spörsmål med anledning af

herr Davidsol1s inledande föredrag.

Jag är i alla vigtigare punkter öfverells med honom, särskildt vill

jag understryka det, som utgjorde resultatet af hans framställning, att

luan i dell nya lagel1 har lemnat en alltför ringa lnarginal för riksbankens

sedelutgifning. Till de exempel på olägenheterna bäraf, som ball fram·

drog fråll England, skulle man kunna lägga ett annat mycket talande

sådant, nämligen erfarenheterna från 1857 års -kris. Denna drabbade, så

som bekant, allra svårast just den ort, SOln då för:tiden egde det såsom

solidast ansedda penningväsendet, staden .Hanlburg. Harnburgerbanken

utgaf nämligen icke en enda anvisning, för' bvilken icke fanns full metal-
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Iisk betäckning i bankens hvaIf. - Men just derför att den var så Eiolid,

saknade den hvarje spår till elasticitet, den var ur stånd att motsvara den

plötsliga ökningen i behofvet af Olllsättningsmedel, SOlTI är ett utlTIärkande

kännetecken för snart sagdt alla kriser, och derför blefvo krisens verk

ningar på denna plats så kännbara.

Det har slagit mig 111ed förvåning, då jag läst de tryckta protokollen

från första kammarelis debatt om banklagen, att finna erfarna bankmän

vara af den åsigt, att vid en kris skulle behofvet af Otusättningsluedel

blifva ,mindre och icke större än förut och att till och med vid krigiska

förvecklingar skulle ingalunda något större behof af omsättuingsmedel

göra sig gällande - emedan under sådana omständigheter näringarna

till stor del ligga 11ere. Detta kan i någon 'mån vara sant, men å andra

sidan har lnan härvid icke alls tagit i betraktande den vigtiga faktor, son1

kallas penningens oluloppshastighet. När krediten försvagas, hvilket re

gelbundet sker under kriser, så blir penningarnas omloppsbastighet vida

långsammare än förut _. ty enhvar gömmer ängsligt de penningar, han

kan komma öfver - och i följd deraf beböfs en långt större penning

luassa till bestridande af de vanliga omsättningsbehofve11.

Jag är således af alldeles samUla öfvertygelse SOlU herr Davidson ,

att 'om icke någon förändring i afseende å vår banklag kan ske, måste

ett supplen1ent till sedelemissionen skapas genom en kraftigt utvecklad giro

rörelse. Det gladde ll1ig att höra, att han påpekade, att ett dylikt medel

kunde finnas i en änd.anlålsenlig utveckling af vår postsparbank. Det exen1

pel, SOlTI härvidlag len1nas af Österrike, hvars postsparbank sedan några

å~" utvecklat en ytterst "?lomstrande girorörels~, Ina ar, .synes n1ig, till

efterföljd.

Den enda punkt, hvari jag skulle önska höra en närn1are förklaring

af herr Davicisoll, är i fråga om den betydelse, han synes tillskrifva sjelfva

den metalliska penningcirkulationen inOlll landet. Han yttrade, att andra

länder hafva en bättre ställning än vi, derigeno1l1 att det finnes så 111YC

ket penningar (hårdt lnynt) i den alln1änna rörelsen, OCll ban nämde der

vidlag särskildt Tyskland och England. Det förefaller ll1ig dock, SOln oln

derlned alldeles ingenting' vore vunnet, att det finnes hårdt 11lynt i den

allmänna rörelsen. Särskildt för vårt land torde det' icke hafva någon

praktisk betydelse. Snarare ä;r det väl just den omständigheten, att det

bos oss icke finnes hårdt mynt i den alln1änna rörelsen, SOlU är orsaken
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tjll, att vi kuulla reda oss lned en så liten lnetallisk kassa i bankerna)

sonl faktiskt sker. rry, luina herrar, Oln nIan SOll1 England och i hufvud

sak äfven 1:'yskland icke har några sIllåsediar, utan i stället lnassor af

guld i den alhnänna rörelsen, så blir denna guldlllassa i alhnänhet Hera

gånger större än det san1lade bankförrådet.

Så är säkerligen jän1väl förhållandet i Frankrike trots franska ban

kens enorma guldfond. Oln i ett sådant land den alhllänna olnsättningen

stiger 111ed t. ex. 10 %, så beböfver också. cirkulationen) under eljest lika

oll1ständigheter, ornkring lOJ{ lnera hårdt lllynt än förut. Detta guld

lllåste i första hand tagas från bankernas guldförråd, men der represen

terar det, på grund af det oIvan sagda, vida mer än 10 o{ '. kanske 30

till -lO }{ af förrådet, OCll en så stark påkänning kan lätt frainkalla el1

panik. M. e. o. en stark lnetallisk cirkulation synes rnig snarare vara en

käl1,a till svaghet än till styrka i ett lands penningväsen.

Detta är den enda punkt, hvari jag skulle önska en närlnare förkla

ring af föredragshållarens åsigt; för våra förhållanden är det ju en sak af

lllindre praktisk betydelse.

r öfrigt ber jag få tacka honoln för hans synnerligen intressanta an

förande, S01l1 enligt 111in tanke varit ett ord i sinom tid.

Herr Bankdirektören K. Wallenberg: I mångt och lnycket är jag

ense lTIed den ärade föredraganden - dock vill jag icke, såSOln han, i

allo godkänna den nya riksbankslagen. Jag har nätniigen åtskilliga au

lnärkningar att göra emot densamina, ·men skall här icke ingå i någon

närnlare kritik af denna lag; det skulle föra lnig alldeles för långt. Endast

några få punkter ber jag att få beröra.

Ett uttalande af föredraganden kOln lnig att tänka på § 36. Före

draganden -- som berörde krisen i England, då ~ngelska banken dels lå

nade guld från Frankrike och dels fick understöd, hvars belopp icke är

kändt, från ryska' staten - förlnäJde, att så snart allmänheten fick veta,

att dessa åtgärder vidtagits, förmildrades krisen.

Den värde ordföranden i det särskilda utskott, som behandlade denna

vigtiga fråga i fjol, väckte bland andra motioner äfven den, att bland

ärenden, SOln skulle hemlighållas, skulle äfven vara· åtgärderna till vid

111akthållande af den metalliska kassan. Jag skulle önska, att detta för

bud försvunne urbanklagen. Ty luången gång kan blotta tillkännagif

vandet Olll att åtgärder vidtagits till den metalliska kassans stärkande
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. verka lugnande, långt. innan Illan hunnit utföra delll. Jag kan icke se

något skäl att utfärda förbud i detta afseende.

Vidare I1ar jag den anll1ärkning att göra elllot den nu ifrågavarande

banklagen, att sättet att fondera sina banksedIar llled egna statsobligatio

ner är både ofördelaktigt och oriktigt. Jag förlllodar, att det är endast·

en tidsfråga, när denna' bestämmelse komlner att strykas. Det är så Iuycket

Illera oriktigt, SOlU riksbanken har rätt enligt en annan § att träffa aftal

~ed staten om öfvertagande af statsobligationer. Det har så många gån

ger sagts, att 0111 den enskilde företog sig att fondera sina förbindelser på

enahanda sätt som statens bank här gör, så skulle han icke anses rätt klok.

En yt~erligare anmärkning gäller § 72 i regeringsformen, som med

gifver tvångskurs åt riksbankens sedlar. Som vi veta, är det endast

franska banken, österrikisk~ungerska banken och Sveriges riksbank, S01l1

hafva den tvifvelaktiga förmån, som här afses. Jag antager elnellertid, '

att det· också endast är en tidsfråga, då 72 § i regeringsformen ändras.

Föredraganden föreslog ett sätt att lösa den något »tillsnörda» frå

gan i afseende å riksbankens rä~t att utgifva banksedlar. Jag är före

draganden tackSalll för att han särskiidt berört detta föi'lhål1ande, och den

snäfva sedelutgifningsrätt, som enligt den nya lagen är tillmätt riksbanken.

Då banklagen i fjol var under behandling, sprang utelöpande sedlarna den'

31 mars för samtliga banker upp till 129 millioner kronor.

När denna hittills ouppnådda siffra hölls under ögonen på herrar

banklagsstiftare, föranledde den visserligen en ökning från J5 till 100

millioner af den riksbankens sedelutgifningsrätt, som grundas på andra

tillgål1gar än guld och utländska fordringar, lnen lnan ansåg likväl 129

lnillioner utelöpande sedlar för något exceptionelt, sorn ej snart skulle åter

kOlnnla.· I juni steg ?en utelöpande sedelstocken emellertid ytterligare,

och, den 31 decernber utgjorde den 141 millioner. Således är beloppet

129 millioner, som somliga då' trodde, icke något Inaxlm·uln.

Jag har ur de officiella bankrapporterna helntat de belopp, till hvilka

den utelöpande sedelstocken under de sista 10 åren uppgått. Jag har d~

kOIl1111it till det resultat, att

år 1.887 utgjorde den 89 lllillioner

» 1888 100

~ 1889 102»

» 1890 102
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år 1891 utgjorde den 102 111illioner'

» 1892 102

>? ] 893 106

»1894» 117

» 1895 118

» 1896 128

» 1897 141
:B-'ör atl herrarna icke skola tro, att detta är något särskildt fenOlllell

för vårt land, har jag äfven tagit 111ig före att se till, huru det förhållit

sig i andra länder. Uppgifterna i francs gälla tiden olnkring den ~7

decelnber. I Österrike-Ungarn har den u~elöpande sedelstocken visat en

kontinuerlig stegring; den utgjorde nät11ligen:

1894 francs 1030 lnillioner

1895 1228

1896 1330

1897 1407
I Spanien utgjorde den:

1894 francs 903 111i11ioue1"

18U5 984

1896 1U13

1897 1190
således äfven der en kontinuerlig stegring.

I Belgien: 1894 francs 434 111illioner

1895 444

1896 453

1897 475
I rryskland: 1894 ·francs 1298 lnillioner

1895 1367
.1896 1302

1897 1353
l England, checkens oeh girorörelsens land par preferance, har sedel

stocken utgjort:

1894 francs 629 111i11ioner

LH95 639
lB96 650

1897 678
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Det är således enligt lllin tanke ett konstateradt faktull1, att i alltnän

het, när ett land icke träffats af någon olycka, behofvet af rörelsell1edel

varit i ständigt stigande. Och jag utgår från den åsigt och den förhopp

ning, att den utveckling, SOll1 kOlnrnit vårt land till del under de senaste

åren, lnåtte få fortfara. Och går U1an ut från den åsigten, då, Inina herrar,

är den sedelutgifnillgsrätt, SOl11 111an tilhnätt riksbanken, alldeles för snäL

Det finnes icke något tvifvel häron1.

Nu sägs det, att ll1an har ett korrektiv Inot utstrÖII).llingetl af sedlar

deruti, att lnan höjer diskontot. Men är sjukdolnen kronisk, så blir läke

111edlet perrnanent. .L~r sedelutgifningsrätten för liten, så hjälper ej en

diskontoförhöjning, hvilket dessutoln är en åtgärd, SOln icke gagnar landets

industri och näringar, utan tvärtol11 verkar störande och skadliga. ])et är

för öfrigt en,dast ett tillfälligt korrektiv. Det sägs vidare, att riksbanken kan

öka sin sedelutgifningsrätt genolll att taga in guld. Ja, det kan riksban

ken göra, ln611 riksbanken kan icke taga in guld på annat sätt än att

lninska andra sina tillgångar, på hvilka den baserat sin seuelutgifning.

Det enda sättet är att ändra banklagen så fort S01n rnöjligt. ~1ell

det brådskar ej, säger man, det kan ju riksdagen besluta när sonl helst!

l~tt sådant uttalande visar till fullo, att denna statsbank står under be

stälrllnelser, SOl11 icke äro tillfredsställande. rry' det kan väl icke vara till

fredsställande, att statsbankens vigtlgaste funktion, näluligen den att förse

landet Ined rörelsemedel, skall göras beroende af tillfälliga beslut af en

korporation, sonl endast existerar J 111ånader om året.

För B1ig är det klart, att det är för sent att påkalla riksdagens in

gripande, när behofvet uppträder fordrande, och jag hoppas derför, att

riksbanken tillmätes större sedelutgifilingsrätt, 'innan förhållandena på hård

händt sätt visar, att jag haft rätt.

Herr Bankofulllnäktigen R. Törllebladh:
.Herr Bankdirektören, }1'riherre K. J. Langenskiöld: Ehuru jag för 11lill

del i teori är fullko111ligt ense ll1ed föredraganden och åtskilliga talare dero1l1,

att det för landet onekligen är fördelaktigare, ifall sådana' beställ11nelser

111eddelas angående riksbankens serlelutgifning SOlll de, hvilka för närvarande

förefinnas i 1'yskland, ernedan derigenoln ell större elasticitet vjllnes. så kan

jag dock' icke instälTIlna i de ofantligt lnörka skildringar, son1 af några

talare blifvit gjorda 0111 den fara, sonl nu vore förestående, med afseende

på den begränsning till 100 millioner för den ofonderade sedelutgifnin-
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gen, SOln blifvit gjord i den nu gällande banklagen. Jag tr~r för 11lin del,

att detta skall vara, åtminstone för en ganska lång tid, alldeles tillräckligt.

Men det är icke i denna omständighet jag ser den mörka punkten i

del1 nu gällande banklagen. Mina anlllärkningar riktas hufvudsakligen

enlot de i lagen förekolninande öfvergångsbeställlmelserna. I dessa "med

delas riksbanken vissa rättig11eter och skyldigheter lned afseende på de

enskilda bankerna, i händelse dessa under tiden 1 januari 1899 till 1

januari 1904 skulle upphöra 111ed sin sedelutgifning. Det är nä1111igen

der föreskrifvet, att riksbanken skall leluna kreditiv- och diskontel'ingsrätt '

åt sådana e11skilda bankel'.

Oln jag icke lnissuppfattade den ärade föredraganden, så ordade han

ganska lifligt för den omständigheten, ty derigenol11 skulle de enskilda

bankerna lIlycket väl kunna tillgodose sina kunder. B"'ör 111in del tror

jag, att det är något ovanligt, att .rnan ålägger en riksban.k att ställa kre

ditiv till så stora" belopp till andra: bankers förfogande, att de fullt mot

svara eller till och med öfverskrida den ökade sedelutgifning, son1 riks

banken erhåller. Det innebär utan tvifvel en stor fara för riksbanken

att på detta sätt vara tvungen att tillhandagå de enskilda bankerna l1led

så betydande belopp, SOlU l1är är i fråga. Men, SåSOlll föredraganden an

märkte, det vore äfven önskvärdt, att riksbanken skulle hafva kontroll

öfver diskonträntan i allmänhet. Jag undrar, huru det skall vara rnöjligt för

riks~anken i fralntiden eller så länge denna riksbankens l'ediskonterings

skyldighet fortfar till en ränta så 'betydligt understigande den af riksban

ken .officielt noterade. I andra länder har man gått så till väga,. att då

Ulan frål?tagit de enskilda bankerna deras sedelutgifning, har Ula.n gifvit

dem en ersättning i ett för allt, så att man icke, såsorn i detta fall, be

röfvar riksbanken den förmåga att kontrollera rörelsen, 80111 denna bank

bör hafva.

Nu är saken enlellertid en fait aCCOlTI pli. Det är intet att göra der·

vidlag. Men då luan bär diskuterat den nya banklagen, har jag velat ut

tala min ll1ening.

Herr Professor D. Davidson : En talare, friherre Langenskiöld, ut

talade betänkligheter med hänsyn till de i riksbankslagen förekollllnallde

öfvergångsbestämlnelserna) enligt hvilka riksbanken är skyldig att under

tiden 1 januari 1899 till 1 januari 1904 åt de enskilda bankerna inrymma

kreditiv- och rediskonteringsrätt mot låg ränta, i den händelse dessa ban-
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kel' före sistnälllda tidpunkt skulle upphöra lned sin sedelutgifningsrätt.

Han undrade öfver, huru det skulle vara möjligt för riksbanken att ut

öfva kontroll öfver diskontot, så länge denna riksbankens skyldighet fort

bestode. Jag medgifver, att i denna anordning i och för sig skulle kunna

ligga en fara. . Men orn lllan järnför riksbankens nuvarande ställning med

dess ställning under öfvergångstiden, är det tydligt, att ifrågavarande be

stämnlelse ej försvagar utan snarare stärker riksbanken. Ty behålla de

enskilda bankerna sin sedelutgifningsrätt, kunna de pressa ut i rörelsen

ett större belopp omsättningsmedel än om de afstå från sin sedelutgif

ningsrätt, enär rätten till kreditiv och rediskontering hos riksbanken ju

är begränsad till de belopp, hvartill vederbörande bankers utelöpande se

delmängder uppgingo den 1 januari 1896. Då nu riksbanken ännu så

länge har yederbörlig makt öfver diskontot, torde ifrågavarande anordning

faktiskt icke komma att lnedföra någon fara. De af n1ig uttalade farhå

gorna gälde framtiden, enär det. skulle kunna bända, att de enskilda bank

inrättningarna kOll11ue att utveckla sin rörelse så, att de växte riksban·

ken öfver hufvudet.

Emot herr Wicksell får jag erinra om, att jag ingalunda förordat

införande af guld i ·den allmänna rörelsen. J ag har blott fra111hållit, att

riksbankens guldkassa lnåste så småningom ökas. Äfven Oln lnan jämför

vårt guldförråd lneo ~ andra länders centralbankers guldkassor och således

icke medräknar de betydande belopp af guld, som i dessa länder finnes

i rörelsen, finner man, att det förra är alltför litet. Väl anmärkte nyss

nälnde talare, att just på grund af att i dessa andra länder den alhnäuua

rörelsen i så stor utsträckning begagnar sig af guld) blifva nnder lifliga

tider anspråken på dessa centralbankers guldkassol' relativt större än på

vår riksbanks, i det att under lifiigare tider den allmänna rörelsen behöf·

ver m!'lr guld. Detta är'~'og·~':~ant. Men dessa andra länder hafva dock \

i detta guld i den allmänna rörelsen en reserv, SOlD i nödfall kan gen01TI

särskilda åtgärder' kOllIna centralbankens guldkassa till godo. Vid bedö

Inande af olika länders ställning i förevarande afseel1de får man således

ej frånse från detta guld i cirkulationen, än lnindre betrakta dess tillvaro

~t~sl~t~d~'{;så;o~-'lf'~n orsak till svaghet. Försiktigheten bjuder, enligt min

mening, att man, äfven hvad vårt land beträffar, fasthåller vid den prin

cipen, att det bör förefinnas en viss, må vara efter olika förhållanden

föränderlig, proportion mellan landets guldförråd och dess omsättnings stor-
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lek. Det är ju n~öjligt, att en fralntida erfarenhet k0111ll1er att visa, att

denna försiktighet varit onödig, lnen jag tror icke, att vårt land bör våga

sig på några experilnent för att utröna detta.

Den farhåga för riksbankssedlarnas egenskap af lagligt betalnings

l11edel, som af herr Wallenberg uttalades, anser jag vara något öfverdrif

ven. Äfven i de länder, der centralbankens sedlar icke hafva denna egen

skap, förefinnes ju faktiskt ett tvång att emottaga delTI. Och skulle någon

allnlännare benägenhet att undandraga sig detta tvång visa sig, så blefve

det nog nödvändigt att införa det hos oss gällande stadgandet. - Hvad

beträffar beställllnelsen i § 36 af riksbankslagen angående hemlighållande

af åtgärder till 'vidlnakthål1ande af den llletalliska kassan, är det riktigt,

att heluligl1etsmakeri rörande en centralbanks görande och låtande i all

lnänhet icke är till gagn. Men det kan ju finnas fnll, då det är önsk

värdt eller rent af nödvändigt, att frågan Oln en åtgärd ej blifver bekant

förr än åtgärden vidtagits. Så kan förhållandet vara vid upptagande af

lån till förstärkande af den metalliska kassan, i det att det under vissa

förhållanden kan vara olägligt att offentliggöra, att underhandling'ar här

om blifvit inledda, t. ex. för den händelse att desamIna skulle stranda.

Men att, sedan underhandlingarna lyckats, hemlighålla resultatet, vore ju

förkastligt. Lagl'U111met är derför ,olämpligt fornluleradt.

Herr rrörnebladh anlTIärkte elnot mina beräkningar angåellde huru

förhållandena skulle gestaltat sig, Oln den nya banklagen varit i alla de·

lar genonlförd ~lnder sistlidne år, bland annat, 'att riksbanken då hade lne

del stående i utlandet å separaträkning, och att dessa lnedel skulle kun

nat öfverföras till löpande räkning och riksbankens sedelutgifningsrätt

derigenonl ökas. J~g ber härelIlat att få upplysa om, att jag, vid beräk

nande af de kassatillgångar, på hvilka riksbanken eger grunda sedelutgif

ning, lnedräknat äfven de belopp, som voro innestående åseparaträkning,

och således antagit, att dessa nledel vore stående å löpande räkning. 

Herr Törnebladh nälnde postremissvexlarna såsom en ersättning för giro

rörelsen. De äro dock enligt min lnening ingen lämplig ersättni~lg. Det

är kostsamt att sända en dylik vexel, Oln man skall vara säker på att

den icke skall kOlllrna bort. Sändes den i vanligt bref,- kunn~ stora olä

genheter uppstå. Användningen af postrelnissvexlar är alltså förenad med

kostnader eller risk af obehag. Dertill kOlnnler, att postrelllissvexeln' i

ringare grad än giro rninskar behofvet af mynt och banksedlar, närnIigen
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; såvida elnottagare af postrelnissvexel hos bank uttager beloppet i lTIynt

eller sedlar.

Herr Fil. Doktor K. Wicksell: Jag har naturligtvis icke ett ögon

hlick velat neka till, att en sedelutgifvande centralbank behöfver en pro

portionsvis lnycket större guldkassa än hvilken annan bank son1 helst.

Min anmärkning gälde endast den lnetalliska cirkulationen. ~1ina åsigter

äro teoretikerns, och det är ju möjligt, att de sakna praktiskt värde. Men

det förefaller rnig, som oro i sjelfva verket, åtln-instone för vårt land, den_

legala guldbehållnillgens större eller lnindre storlek vore en sak af skäligen

ringa betydelse. Hufvudsaken är, att riksbanken är skyldig att vid an

fordran inlösa sina sedlar 111ed guld, allt annat är bisaker. Men denna

skyldighet skall banken ha vid äfventyr af »straff». Oln jag iclce genast

får guld för min tiokronosedel, så skall banken i stället ge lnig fullgod

ersättning i nngot annat, att bärja lTIed sex procents ränta pA beloppet,

så SOIU är starlgadt för de enskilda bankerna.

I-1er1' Bankofnllu1äktigen R,. r_rörneblafll,:

--=::::::::J:::::~C:::---==---



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

saUlnlanträde den 14 april 18g8.

Ordf(>ranc1e: G-en.errrldirektör R. ÅKERM.A.N.

Sednn oen af herrar revisorer nJgifnfi berättelRen föredragits, hIer i

enlighet ITIea den deri gjorda llen1ställan fln~vflrsfrjhet beviljad för nfl.Rtli

det års förvaltning.

11err Fil. Doktor K. 'VickselI höll bärefter ett föredrag on1:

Penningeräntans inflytande på vartlprisen.

Många ord beböfvas icke för att bevisa vigten af, att penningens

bytesvärde eller, hvilket är det SalTItna, blott från 1110tsatta sidan sedt,

varuprisens al1Jnänna nivå bibehålles vid en såvidt 111öjligt fast och oför

änderlig böjd. Penningen är ju och blir för hvarje dag alltluera lnätaren

för alla värden, grundvalen för alla förlTIögenhetsaftal; alla varor bytas

lnot penningar, och icke blott detta, utan vi producera endast för att byta

och byta ITIot pennillgar. Hvad kan då vara vigtigare än, att det, son1

utgör måttstocken för allt annat, sjelft förblir oföränderligt till sin stor~

lek? Det är visserligen icke så alldeles lätt att afgöra, hvad man bör

lnena med ett oföränderligt penningvärde eller ett oföränderligt genonl~

snittspris för varorna - den vanligen använda s. k. index-nulnbermetoden

lelnnar ju, son1 bekant, i flera 'hänseenden åtskilligt öfrigt att önska 

111en den 11ufvudsakliga svårigheten ligger dock icke der, utan, son1 jag

strax ska.ll visa, på ett helt annat o111råde.
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I förbigående nlå härvid en åsigt olnnänlnas, son1 är ganska vanlig,

1l1en närinare besedt saknar all grund. Mången föreställer sig) att n1.an

skulle kunna uppnå ett ännu bättre resultat, Oln penningens värde gjordes

eller kunde göras, icke oföränderligt, utan successivt föränderligt nedåt,

hvarigenolll varuprisen alltså oupphörligt skulle stiga. Man anser nälnli

gen, att varuprisens stigande skulle utgöra en ständig sporre för den i11

dustriella företagsalnheten OC]l derigenolu verka befruktande och stilnuleran

de på bela det ekonolniska salnhällslifvet. Det är ernellertid icke svårt att

inse, att detta är en "ren illusion. Hvad den ena vinner genonl stigande

pris, det förlorar olyckligtvis den andra; IIlen det är en allmän ps~ykolo

gisk regel, att en opåräknad vinst aldrig kan under eljest lika Olllstän

digheter i bet~delse lnäta sig llled en lika stor opåräknad förlust. Skulle

åter prisstegringen ske med den regelbundenhet, att den på förhand

kunde förutses och beräkl~as, ja, då kOlnme den naturligtvis också att

tagas rned i beräkningen vid alla aftal ; ingenting skulle vare sig v~n

nas eller förloras, och vi befunne oss endast lned något mera besvär på

SanJllla punkt, som Oln de genonJsnittliga -varuprisen voro alldele? oför

änderliga. Låge det derför i vår lnakt att efter behag ordna dessa för

hållanden, så är det telnligen säkert, att alla intressen bäst skulle vara

betjenta lued, 0111 likaren för värdet hölles-lika lninutiöst oföränderlig SOln

likarne för lnått, mål och "vigt.

Ocll hvarför skulle icke detta ligga i vår nlakt? Öfver vexlingarna

i varornas inbördes bytesvärde förIl1å vi visserligen ingenting; så ofta en

förändring i produktionsförhållandena sker, 11låste den, åtlninstone under

fri konkurrens) leda till en förskjutning i varornas inbördes värdeförhål

landen ; hvarje försök att på artificiel väg reglera dessa rnåste, i den lnån

det fria bytets grundsatser äro sanna, nödvändigt Inedföra en ruinskning

i den för samhället eljest tillgängliga SUIIlrnan af bruksnytta~ Öfver

penningprisen och deras genonlsnittliga nivå äro vi derelnot fullständigt

herre, ty dessa bero ju ytterst på det i vår egen hand liggande valet af

en prismätare. Man kan också påstå, att hindret för problenlets lösning

ligger icke så 111ycket på det praktiska oITlrådet sonl fastnler på det teo

retiska, och lna.ll skulle sannolikt för länge sedan halva enat .sig Oln en

oföränderlig lllätare för varuprisen, derest 111an hade egt en fullt klar

teoretisk insigt on1 de orsaker, som" vållat de faktiskt iakttagna förändrin·

garna i dessas albnänna nivå.
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Det fanns en tid, då llationalekol1oll1erna trodde sig hufvl1dsak

vara på det klara Hled denna fråga. Det var i nationalekonolniens gyllne

tidsålder, i börjarl af vårt århundrade, då så lnånga dittills dunkla och

olösliga problen~ blefvo liksoln genolnskinliga under Ricardos skarpblick.

Genolnläser Inan Ri card os penningskrifter, särskildt den lilla broeburen :

»)I-Ilgh price of. bulliol1» och dess fortsättning »Reply to 1111". Bosanquet»

- i par.entes sagdt, äfven efter lnotståndares utsago lnåhända det finaste och

skarpsinnigaste, SOln .. den ekonorniska . litteraturen på detta olllråde har att

uppvisa -, så finner lIlan der en fullkoll11igt klar' och uttömnlande, lo

giskt· sa1l11nanhängal1de behandling, af ällll1et, hvilken icke tyckes lenlna

något uti'yrnnle för tvifvel ener afvikande Ineningar. I allt väsentligt står

denna fralYlställning på den "så k,allade qvantitetsteoriens grund: förhållan

det lnellan deil förhandenvarande eller åtlninstone den cirkulerande pen

ningmängden å ena sidan sanlt den varulllängd, SOlTI skall olTIsättas, å den

andra sidan lltgör fö~ Ricardo och hans anhängare det afgörande IllO

lllent, hvarigenom varuprisens höjd bestälTIlnes. Att denna teori i sin

princip är fullkomligt sund och riktig, derom är jag för 111in del öfver

tygad, Illen SåSOlll ofta hos Ricardo hade teorien fått ett alltför ensidigt

tillsnitt : den var för trång, den lät sig icke omedelbart tillälllpa på den kon·

kreta verkligheten. Under sin lifstid lyckades R i ca r d o visserligen segerrikt

tillbakaslå alla angrepp, lllel1 efter hans död uppstod på den 1110tsatta sidan

en väldig .kä111pe, Ul0t hvilken nu Riuardianerna å sin sida icke kunde

uppställa någon fullt jän1bördig. Det var Thon1as Tooke, jälllte Ne\Ylnark

författal~e af det olnfångsrika arbetet »History of Prices». Utrustad Ined

en .oändlig 111ängd praktisk erfarenhetskunskap och icke besvärad af nå

gon synnerligt stor teoretisk barlast, drog rr o o k e i härnad mot de Ri

c a r c1 oska teorierna OCll företog sig att bevisa, att dennes slutsatser i 111ånga

fall icke stänlde öfv~rens l11ed verkligheten. Det förhölle sig icke så, att

t. ex. en' stark emission af sedlar föranledde en höjning af varllprisen, utan

snarare efterföljde den en redan skedd pl~isstegring såSOln dess nödvändiga

konseqvens, eller SvIn Tooke uttryckte sig: »Dot är icke lTIängden af 0111

sättningslnedel, SOlU är bestäl1l1llande för prisen" utan tvärt oln. prisens höjd,

80111 bestäluDler 111ängden af OlDRättnings1l1edel.» - Denna sats lTIå vara

sann, i alla händelser innehåller den en god portion af sanning; lIlen olyck.

Jigtvis bildar den, SåS01l1 Ulan lätt finner, icke någon ersättning för den

sat~, sorn (len vill bekä111pn,; den säger oss, och till stor del riktigt, hvårpå

4



50 1898 den '14 april.

prishestälnningen icke beror; lnell lemnar oss tyvärr i okunnighet 0111,

llvarpå den då i verkligheten beror. Den '1'00 keska kritiken, hur berät

tigad den än 111å vara, är llled ett ord rent negativ, och denna brist deri

har ingen af hans efterföljare -:.- i England en J. St. Mi] l, i r.rysk

land Adolf 'Vagner (hvilken dock sederlnera i någon lnån ändrat stånd

punkt), Er,vin Nasse 111. fl. - lyckats afhjälpa. Åsigt~n segrade eIneI

lertid, . stödd, SåSOlll det tycktes, på en ovederlägglig erfarenhet.· ,Men det

tOJUrUlll, SOlU uppstod, då qvantitetsteorien störtades, har i sjelfva verket

aldrig blifvit fyldt. Man kan utan öfverdrift påstå, att bland nutidens

nationalekonoll1er, 111ed l1n~antag af den lilla grupp, hufvl1dsakligen bi

lIletal1ister, hvilken trots all~ fasthänger vid qvantitetsteorien, det stora

flertalet befinner sig" utan, någon verklig., logiskt geno111tällkt teori för pen

ningvärdet och dess' orsaker, en olllständighet, son1 naturligtvis icke varit

synnerligen förlll'ånlig föl' den n10derna diskussionen öfver dessa frågor.

Mest i svang torde nu ~ör tiden den läran vara, att varuprisens höjd,

och SåSOll1 följd deraf penningens bytesvärde, bestälnUles af orsaker, son1

ingenting alls ha att skaffa. filed förändring~rna i penninglnängden, nä1111i

gen af varornas egna produktiol1s- och transportförhållanden. Väl till ll1är

kandes, icke så att förstå, att det vore varornas förändrade produktions

kostnader i förhållande till penningens, d. v. s. nUlnera gnIdets produk

tionskostnader: ett ökadt eller lninskadt utbud af varor vid ett relativt

oförändradt utbud af penningar, so111 vore bestänl111ande för prisläget

- derlned hade man ju egentligen blott kommit tillbaka till den ganlla

qvantitetsteorien -- utan alldeles oberoende af penningeu) ll1enar Inau,

regleras varornas pris af omständigheter, 80111 endast röra dern sjelfva.

Man föreställer sig Sakel) ungefär så: genoln' tekniska frainsteg och dylikt

underlättas produktiollen af än dell ena, än den andra varugruppen, denna

sjunker härigenolll i pris, och när prissänkningen så i tur och ordnillg

har drabbat hela serien af. varugrupper, så bar i och 111ed detsamlua den

alllllänna prisnivån blifvit en ny OCll lägre, och penllingens bytesvärde

alltså i motsvarande grad förhöjdt. I synnerhet är denn~ förklaring lllYC

ket gouterad under tider, llvilka SåSOlll de senaste decennierna förete fal

lande varupris; vid stigande pris är den luindre användbar; man tar då

gerna sin tillflykt till »dåliga skördar», »speklllationel1» 'o. s. v.

Det är icke blott ifrån praktikens lllän, SOlU InaIl får höra detta

. resonnement, lltan lika 111ycket från teoretiker, visserligen Inest teoretiker
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af den· skola, son1 helst ville kasta all teori .öfver bord. I det i fjol utkolnna

2:dra suppleluentbandet till C o n r a d s »I-Iand,,"örterbuch der Staatswissen

schaften» finner luan en uppsats af den bekante professor 'V. Lexis i

Göttingen, hvilken redogör för de senaste facerna af de ädla 111etallernas

produktion. Han påpekar der· det faktulll, att sedan 1888, således på

111indre än 10 år, har den årliga guldproduktionen nära nog fördubqlats;

antagligen h~r också under denna tid verldens förråd af guld ökats i be

tydligt högre grad. än folklnängden eller varuproduktionen, 111811 det oak

tadt bar varuprisens alhnänna ·nivå, åtI11instone på de stora han1nplatserna.

Halnburg och J-Jol1don, sedan 1888 icke gått upp, utan tvärt Olrl gått ned.

Det är då klait, säger Lexis, att prisbestänlningen icke kan ha någon

ting att göra med penningqvantitetell,. utan nteslu.tande beror af varornas

egna produktions- och transportförhållanden : varorna produceras billigare

och fraktas billigare, derfört bli de bilHgare. Ingenting kan tyckas vara

enklare, oell dock, trots det skenbart öfvertygande i detta resonnemen~

och trots en J-Jexis' auktoritet, lllåste denna äsigt vid närmare undersök

ning förkastas såsoll1 logiskt ohållbar och oriktig. Den strider Inot logi

ken, ty priset är ju under alla omständigheter en relatioll lnellan två före

lnål, vara och penning, och hur skulle en relation n1ellan a och b kunna

vara beroende endast af den förändring, SOlD .sker 111ed a, lnen derernot

alldeles oberoende af de förändringar, sonl samtidigt inträffa med b? Och

det är icke svårt att visa, att den också är faktisk t oriktig. Låtonl oss

börja llled transportkostnaderna. Oln en vara fraktas. billigare, så lnåste

den också kornina att säljas billigare, säger l11an. Ja visst, 111en hvar'?

På destinationsorten naturligtvis, i inlportlandet, der priset förut fördyrats

gen0111 , den höga frakten; n1en hur går det n1ånne på produlctionsorten,

i exportlandet, der den höga frakten hittills försvårat afsättningen på u~

landet? Jo, uppenbarligen kOlnnler varan här icke att sjunka i pris utan

att stiga i följd af ökad efterfrågan utifrån. En vai"a tillverk~s t. ex. här

i landet för 100 kronor, och transportkostnaderna uppgå också till 100

kronor; alltså ~{all varan i utlandet säljas till lägst 200 kronor. N11

sjunker frakten till 50 krollor. Antagligen kommer priset i följd deraf att

i utlandet gå ner; lnen lika säkert· är, att det här hemina konlmer ~tt gå

upp; enklast vore att tänka sig, att den bortfallande frakten balfveras, så

att priset i utlandet kOl111ner att ställa sig till 175 kronor och här belnma

till 12ö kronor, då således skilnaden, 50 kronor, kOlnlner att 1110tsvara



52 ] 898 den j 4 apri1.

den nya,; lägre fraktkostnaden. Med ett ord: billigare frakter tjena att

utjä'1nna varornas pris nlellal~ export- och in1portländerna, 111en behöfva i

och för. sig icke ha något inflytande på prisernas genolDsnittliga höjd.

Ja, det finnes t. O. In. en 0111ständighe't, SalU gör., att nJ~n, åtrninstone

från qvantitetsteoriens ståndpunkt, af en förbättring i'· transporhnedlen

snarare bör vänta en stegring än en sänkning af varuprisen.· SOln be·

kant frainställas de ädla lnetallerna och särskildt guldet så: godt som ute-

·slutande i den civj}jserade verldens utkanter, i Sydafrikas inre, i det nord

vestligaste .Nordalnerika o. s. v. Guldets dyrhet i förhållande till· va.rorna

beror till stor. del på svårigheten att till dessaaflägsna· trakter frarnskaffa

de lifsmedel och andra varor, SO~ll guldgräfvaren behöfver :för att existera.

En förbättring i transpol'tförhålla,ndena skulle .sålunda i stort sedt leda

till billigare guld, d.' v. s. dyrare varor. Om 5 säckar spånrQå.l sändas

från bebodda trakter till I{londyke, så uppslukar frakten l1'låhända de 4

säckarna, och endRst 'de11 5:te kOlTIlner - bildligt tala,dt .- fran1 till· ort

·och ställe för att. der bytas lUot guld. Följden häraf blir, att en guld-

·klinlp, SOlll .i Klonclyke bytes 1110t. 1 säck spann1ål, utgör i den öfriga

verlden vederlaget för 5 säckar -. allt detta gäller naturligtvis blott i

grofva drag. ]j~örbättras nu transportförbållandena tiU I{]ondyke, så, att

l1lan dit kan sända samtna varuqvantitet llled afgång af endast 3, 2 eller

en enda säck, så kamIner härigenom pri.setpå spann1ål visserligen 'att

sjunka - i I{londyke, n)en af sanlina skäl konliner det att stiga. i hela

den öfriga verlden, alltså rakå 1110tsatsen tili I .. exis' slutsats.

Icke bättre förhåller det sig l1led påståendet, att varornas pris' be

stänllnes af deras produktionskostnader..Denna· sats är visserligen, åtLnin

stone i stort sedt, fullt riktig, då det gäller varornas inböj"des värdeförhål

landen ; rnen den har icke längre någon· lnening, när man vill utsträcka

den till de konkreta, i penningar uttryckta varuprisen ; 'uton) naturligtvis

för så vic1t den kOlnparativa, produktionskostnaden' af varor å ena sidan,

penningar å andra, har förändrats,. hvilken olIlständighet tvifvelsutan förr

eller senare, 111en i allmänhet blott i tidernas längd ,kolnmer att· öfva

inflytande på varuprisen. l\lan får nämligen icke glölnnla, att det ökade

utbu.det af en vara, hvilket föranleder till en nedsättning af dess pris,

ju på samlna gång innebär en ökad efterfrågan efter andra varor Qch

sålunda å sin sida bör föranleda till en höjning af dessas pris, aln landt

n1ännen erhålla en rikare skörd än .vanligt, så öka de sin efterfrågan efter
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andra ,raror, och dessas pris ·stiga på SalTlll1a gång S01l1 . spalllnålens pris

sjunker. aln således en vara kan tillverkas 111ed lnindre ») kostnad», d.> v. s.

ll1ed 111indre produktivkraft eller, SåSOlD vi för enkelhetens skull vilja' säga,

lDed lnindre arbete än förut, så kOlnn1er detta visserligen under fri kon-.

kurrens att lnedföra ett prisfall af denna vara i förhållande till öfriga va·'

ror; 111en· detta prisfall behöfver!: ingalunda taga sig. gestalt i en lika

stor sänkning af denna varas penningpris ; det kan rnycket' väl inträffa,'

att resultatet till en del. uppnås genoll1 en stegring af öfriga varors pris.

Oftast blir väl denna stegring så godt 'S0111 olnärklig; lnen· i stället OlD-o

fattar qen så 111ånga flera varugrupper, hvndan den genoll1snittljga pris-o

nivån nlöjligtvis kan ha förblifvit alldeles oförändrad eller till och Ined

stigit; och naturligtvis gäller detsanlina vid h varje följande förbättring

af öfriga varugruppers produktion.

fi""'ör att se saken från en annan sida - ty det gäller här en så in

l'~tad föreställning, att 111an näppeligen kan vara för utförlig i dess bekänl

pande -,...: satsen, att en varas pris bestälnnles af den n1ängd arbete (eller

annan produktivkraft), SOl)) nedlägges på dess frarnställande, hvilar ju i,

verkligheten på. > den tysta förutsättningen, att arbetslönen förblifver ofö'rän

di~ad; ty annars, om t. ex. arbetslönen stiger i salnlna 'grad S01l1 den -nödvän

diga arbetslDängden rninskas, så har ju ingen förändring i de i penningar

uppskaitade produktionskostnaderna skett. Är det nu blott en enda varu

grupp, hvars produktiol1svilkor underlättats, så är man visserligen berät"

tjgad att antaga, att detta icke kOlnlner att ha någon lnärkbarare förän

dring af· h~la den genolnsnittliga arbetslönen till följd, ehuru det tvifvels

utan äfven här vore. riktigare att säga, att: en 0111 än ringa ökning af (i

nIla händelser den reala) arbetslönen' nu lnåste ega rum örver hela linjen ..

I-lafvaåter de tekniska förbättringarna llledfört, att alla eller de flesta

varor kunna produceras lned mindre. arbete: .. än förut, alltså i större

111yckenhet Ined 'samlna arbete, så 'är det .uppenbart en orillllighet att utgå

ifrån, att arbetslönen skulle ;under tiden ha förblifvit oförändrad. Tvärtorn,

den reala arbetslönen n~åste under sådana olllständigheter stiga, ty i stort

sedt utgör Ju produktionsresultatet arbetets egen belöning. Detta ka1~ nu vis

serligen ske så, att den nOlllinella lönen (penninglönen) förblir oförändrad,

under det att· i stället varorna sjunka i pris, ll1en .detkan också ske så,

att varoriia förbli oförändrade eller. till och llled stiga i pris, och den no

Ininel1a lönen stiger. j jäll1bredd med. eller till och· n1ed hastigare än den
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reala. On1 det ena eller det andra i verkligheten inträffar, kun helt ellkelt

icke afgöras Et priori.

i\1ed ett ord: prisbestä1l1ningen k'al~ olnöjligen bero på produktions

eller varunlarknaden ensanl, den rnåste på ett eller ann'at sätt betingas af

förhållandet ll1ellan varuJnarknaden å ena sidan, penningtuårknaden å an

dra, hur nu detta förhållande än i verkligheten Inå vara att uppfatta. Ä.r

penningn1arknaden tillräckligt välförsedd eller elastisk, så kunna prisen stiga

i höjden, äfven Oln varuproduktionen. i än så hög grad förbättrats; är

penningmarknaden tryckt, så kOlnma prisen säkerligen att sjunka, äfven

on1 alls icke någon förökning af varuproduktionen egt rum.

])et gär alltså icke an att utan vidare kasta den galnla qvantitets

teorien öfverbord; lTIed alla silla brister är den dock den' enda teori, SOlll

hvilar på en, sund, logisk grundval; det gäller fast mer att söka utveckla

dess i och för sig riktiga grundtanke till full öfverensstämmelse nled den

faktiska verkligheten. Öfverbufvud taget är det icke nog, att en teori be

finnes strida mot erfarenheten, för att vi skola upphöra att sysselsätta oss

111ed den; det må vara nog för praktikern, mell för teoretikern gäller

det nu fast mer att undersöka) hvarför och i hvad mån den sålunda så

som oriktig befunna teorien strider mot logik och sLlndt förnuft. Först

härigenom blir han i tillfälle att i den förolyckades ställe uppställa en ny,

11lera förnuftsenlig och just derför 11led erfarenheten bättre stälTIlnande teori.

Pröfva vi då de förutsättningar, på hvilka qvantitetsteorien hvilar,

så finna vi lätt, att denna lära skulle vara cHnedelbart sann under anta

gande af ett tillstånd, der alla luenniskor köpte OCll sålde per kontant och

för egna penningar, så att således hvarken varukredit ellel~ ·penninglån före

komn1e. Under sådana omständigheter skulle nälnligen h~ar och en, frarn

för allt h varje affärsman, vara nödsakad att· hålla en större eller lnilldre

kassa" dels för att derur bestrida sina onledelbart förestående utgifter~ i

den mån de icke täckas af samtidigt inflytande inkomster, del.s såsom re

serv för oföl~utsedda behof. Salnmanfattningen af alla dessa kassor ut

gör då det befintliga eller cirkulerande penningförrådet. I{assornas stor

lek är visserligen beroende af flera omständigheter, framför allt af affä

rens egen beskaffenhet; det finnes affärer lued stor Olpsättning, hvilka lik-
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väl k'.'äfva l'illgU kassa, einedan utgifter och inkonlster ungefär jälllt lnot

svara hvara.ndra; hopa sig åter 11t~ifter och inkomster vid olika tider, så

kan en affär lned jäluförelsevis ringa 0111sättning likväl kiäfva stor kassa.

Den är vidare och ej 1l1illst beroende på egarens personliga disposition;

en ängsligt försigtig person håller kanhända så stor kassa, att d,el1 icke

en enda gång under hela hans lifstid är på väg att tÖlll1nas; en Inera

sangvinisk åtnöjer sig ofta lned ett, lniniInuln af kassa, 111811 utsätter sig

också derigenom för faran att 111ången gång af brist på kassa icke i rätt

tid kunna verkställa ~tt eljest önskvärdt inköp eller ock att af salnlna or

sak nödgas öfver höfvan påskynda en försäljning. Men allt detta 111ed

gifvet, så är det dock tydligt, att under eljest lika olnställdigbeter kas

sornas storlek lllåste stå i noggra,ll proportion .till varuprisen ; vid stigande

pris kräfver salll111U y~ruolIlsättning nödvändigtvis hållandet af större kassa

och olllvändt vid sjunkande pris af en ll1indre. Skulle således, för att låna

filosofen H u 111es be~anta exelnpel, alla lnenniskor en lnorgon vakna lned

dubbla antalet mark, francs eller ~ i sina kassor, så skulle inom kort alla

pris konlina att stiga till det dubbla; icke som om en hvar nu strax

skulle börja bjuda det dubbla priset för sina förnödenheter, 111e11 på ett

eller anllat sätt skulle han- söka någon användning för öfverflödet i sin

kassa; äfven Oln han under sådana olnständigheter icke egentligen ökar

sin konsumtion, blir han dock böjd att tidigare verkställa inköp, SOln

ban eljest skulle uppskjutit till senare, och på san11na gång blir han lnera

reserverad vid försäljningen af sin egen vara. Med ett ord: efterfrågan

på alla varor ökas, hvaremot utbudet blir mindre prononceradt än förut,

och detta måste ha till följd en prisstegring, hvilken .icke kan upphöra,

förr än kassorna i följd af, de höjda prisen på nytt komrrlit i ett nornlalt

förhållande till olnsättningen. Skulle å andra sidan af någon orsak alla

kassor rninskas till hälften, så skulle följden lned hänsyn till varuprisen

bli den rent on1vända. Omsättningen kunde visserligen till någon tid

nödtol'ftigt fortgå vid oförändrade pris, i det en större cirkulatiollshastig

het hos pel:njngen finge ersätta, hvad sorn bruste i qvantitet; lnen snart

skulle tvånget och obehaget af en otillräcklig kassahållning göra sig gäl

lande; enhvar skulle söka förstärka sin kassa, och detta kunde, allt under

ofvan gjorda förutsättning, endast ske derigenom, att ban lninskade sin

efterfrågan eller ock forcerade sitt utbud af varor; till dess efter hand

jäll1.vigt på nytt uppnåtts, icke derigenoln att kassorna i verklighetel1 ökats,
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utan derigellolll att prisen sjunkit till järnnhöjd 111ed de 111inskade kassorna.

Under dessa förutsättningar är alltså qvantitetsteorien fullt riktig och

sann; 111el1 det behöfver· ej påpekas, huru föga de, åtlninstone under pen- .

ningväsendets llloderna utveckling, stå i öfverensställl1nelse l1led verklig

heten. ,.Vi hade antagit, att alla köp verkställas per kontant 11led egna

penningar - i verkligheten ske dock~ .åtminstone in01n den egentliga

affärsverlden, alla ~öp 'lnot längre eller kortare tids kredit,. och hvarje

affärsluan, äfven dellsolidaste, finner sig föranlåten att i sin rörelse tid

efter annan anlita pel1ningkrediten. I följd häraf hal' också hållandet af

verkliga, individuella. kassor i konlmersielt ·lnera franlskridna länder så

godt som alldeles upphört. En affärsluans »)kassa» är nUlnera ett blott

rättsligt begrepp: det är den rätt han har att hos sin bank när S0111 helst

lyfta, låt oss säga, 500 kronor på upp- och afskrifnings-, saInt efter upp

sägning ytterligare några tusen på depositionsräkn.ing; vidare vexlar .oCll

andra säkerlleter, d. v. s. fordringsrätter af en eller annan art, hvilka

genorn diskontering ell~r belåning lätteligen kunna förvandlas i pennin

gar. Men de kassor, sonl sålunda icke l~ngre behöf:a ligga hos de en

skilda, ligga icke derför sarnIade i bankerna; endast- en lninrlre del af

de sumnlor, för hvilka en bank när som helst allSVaraI', behöfver den

faktiskt hålla i förråd, enär den ena kundens uttagning alltid nlera eller

ll1indre 1110tsvaras af en annans insättning. I den ll1ån en banks kun

der hafva affärer lned hvarandra, behöfves för öfrigt för de~as räk

ning icke alls någon kassa, lltan deras ö111sesidiga tillgodohafvanden

kunna helt enkelt regleras geno~l debitering och kreditering på d.era~ re

spektive bankkonti. Tänka vi oss detta systern öfverallt utvecklac1t till

den fulländning, sonl det genom check- och clearingsväsendet redan kall

sägas. ha vunnit på de stora bankplatserna, och ännu något 111era, så.

skulle alltså alla köp ocl1 öfver hufvud alla affärstransaktioner kunna verk

ställas utan lnaterielt 111ynt gen0111 blotta 0111skrifningar i bankernas böc

ker. Ehuru detta är ett rent tänkt tillstånd, lönar det sig likväl att un

derkasta det en närmare undersökning. I verkligheten utgör ju hvarje

existerande lands penningväsen en blandning, 0111 än i olika proportioner,

af dessa båda ytterligheter, den rena kontanthushållningen (Bar"rirtschaft)

och den rena kredithushållningen. Har Juan då undersökt, huru pl'isbe

stälnningen skulle gestalta sig under den ena och den andra af dessa båda

förutsättningar, och lyckas man för båda utfinna en genlensanl la.g, så

'..'
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kall "ulan också påstå, att denna lag lnåste vara gällande för den kOllkl'eta

verkligheten i alla dess skiftande forIner. Vi vilja alltså försöka besvara

den onekligen ytterst intressanta frågan: af hvilka faktorer skulle uu

der antagandet af ett rent checksystem penningens värde och varupri

sens höjd bestänlnlas? Qvantitetsteorien tyckes här, åtlninst~ne skenbart, .

ha förlorat hvarje fotsbredd mark, ty då (lued undantag lnåhända af skilje

ll1ynt) hvarken mynt eller sedlar fÖl'ekoll1Ina i rörelsen, så behöfves icke

heller, åtrrJinstone för den inrikes rörelsens behof, någon rnetallisk kassa.

Så nlycket »penllingar », sonl i bankerna efterfrågas, kunna de också tltan

far~ af insolvens utlell1na; de göra ju dervid ingenting annat än all

teckna några siffror i sina böcker såSOln beviljadt lån elle~" uttaget depo

situnl; de härelnot dragna checks ochinvisningar lllåste lned naturnod

vändighet in0111 några dagar inflyta· i bankerna och krediteras der insät

tarna SåS01U inbetaldt deposituln eller afbetald skuld .. rrillgång och efter

frågan på penningar hal' lTIed ett ord nU111era s1l1ält tillsamlllans till att

utgöra ett och Sall1rna begrepp *.
Det här uppkastade spörslnålet ligger i sjelfva verket illera eller

11lindre nledvetet på botten af hela den rl10derna diskussionen öfver pen

nil1gfrågor. Under de i så lnånga afseenden lärorika förhandlingarna in

för den engelska guld- och silfverko1l1nlissionen af :\r(?l1 1~87 --1888, då

snart sagt allt hvad England eger fralnstående i teori och praxis på pen

ningväsend(,ts olnråde hördes såsonl »vitnen », återkolnn1er ständigt salllllla

fråga: hur är det lllÖjligt att ett rnera eller rnindre af llletalhnynt eller

sedlar i bankernas kassor eller bland allnlänheten skulle. kunna vara be

stälTII11ande föl' varuprisens höjd, då faktiskt den stora ll1ängden af varu

öfverfiyttningar ske uta.n anlitande af någondera, genolll blotta kreditope·

rationer? Hur ville 11lan särskild t ll1edqvantitetsteoriens tillhjälp förklara

de då redan herrskande låga prisen, ehuru faktiskt alla banker voro öfver

fylda Ined guld och penningräntan stod lägre än någonsin tillförene ? .

Något tillfredsställande svar på dessa frågor erhåller emellertid komluis

sionen icke; några af dess vitnRn, t. ex. den såsom bilnetallist välbekante

bankdirektören H. H. Gi b bs inveckla Bi~ i ett verkligt l1ät af lIlotsägande

förestäl~ningar, då de såsoln grund för penningöfverfiödet ange affärs-

* Det är väl öfverflödigt att tillägga, att det ofvan ~iHgda endast gäller 0111 san1~

lnanrnttningen af alla banker, tänkt såsoln en enhet, icke 0111 en särskild bank, ja,
i grunden, son1 vi strax s~ola se, icke ens on1 ett särskildt lands banker.
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stiltjen och de låga varuprisen, 1nen icke dess lnindre vilja härleda de se

nare ur en förn1ent brist _på guld. Ungefär salntidigt ll1ed dessa förlland

lingal' förekoln i C01'trads Jahrbitcher (1888) ett par tnycket bemärkta upp

satser af den nUlnera aflidne professor Er,vin Nasse i Bonn öfver orsa

ken till de sjunkande varnprisen, der samma ten1a beröres. N asse på

pekar orinlligheten af, att vid kreditmedlens nuvarande utveckling den i

ett land befintliga lllällgden af ädel lnetall skulle kunna -vara olnedelbart

nfgörande för prisbildningen. Isaminanhang härllled uppkastar han den

frågan, Oln och hvarigenoln öfver hufvud taget några gränser äro satta

för en lTIed kreditens tillhjälp skeende prisstegring; det kunde näInIigen

i förstone tyckas, S01l1 Oln under dessa ornständigheter prisbildningen helt

och hållet »sväfvade i luften». Hans eget svar går ut derpå, att förråden af

ädla lnetaller dock i sista hand äro det afgörande, näluligen på en orn\yäg,

förn1edelst -den utländska betalningsbalansen. Det land, son1 ginge i spetsen

i en dylik »osund prisutveckling»., skulle nä111ligen snart nog få sin han

delsbalans gent ernot utlandet försälnrad, guldet skulle börja ströluma ur

landet, och bankförvaltningens uppgift blir nu att genolll höjda diskonto

satser utöfva ett tryck på de inhelllska varuprisen och derigenOlTI förändra

guldströIDtnens riktning.

Det är enlellertid lätt att inse, att denna såkallade förklaring är all

deles otillfI'ed~ställal1de. I grunden säger den j u blott, hvad man redan

förut visste, näiniigen det, att ett enskildt lands prisnivå icke kan utveckla

sig oberoende af priserna i andra länder -utan i sista hand bestämnles af

verldsprisen. Derlned äro dock frågans svårigheter uppenbarligen endast

tillbakaskjutna, icke lösta; ty l~an gör sig nu strax. den vidare frågan:

on1 ett enskildt lands pris bero af verldsprisen, hvaraf bero då verlds

prisen sjelfva? Och on1 en tillfällig höjning af priserna llled kreditens

tillhjälp kan ske i ett särskildt land, hvarför skulle icke en liknande rö

relse kunna ske salutidigt i flera länder? Men är detta fallet, så uppstår

ju i stort sedt ingen rubbning af handelsbalansen, ingen nödvändighet för

guldöfverflyttning från det ena landet till det andra, och priserna tyckas

således, för _så vidt sistnämnda faktor, SåSOll1 Nas se menar, skulle vara

den bestälnnlande, fortfarande sväfva i luften.
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Logiskt sedt synes något annat svar på vår fråga icke knnna gifvas

äil detta: under förutsättning af ren kredithushållning 111åste penningens

bytesvärde och varnprisens höjd vara beroende af det pris, till hvilket

»penningen», d. v. s. här krediten sjelf kall erhållas, llled andra ord afpen

ningräntans storlek. En låg penningränta illåste leda till stigande pris, eli

'hög penningränta till sjunkande p.ris. ()ch detta står i full öfverensstäm-

'lnelse lned qvantitetsteoriens grundsatser, ty ett öfverflöd af materiella pen

ningar skulle ju ge sig tillkänna bland annat genolll en sänkt penning

ränta, ja, till stor del skulle penningöfverfiödet blott förmedelst den min

skade utlåningsräntan kunna sprida sig bland alhnänhetell och påverka,

prisen. Det tyckes således, sonl vi här hade funnit en enkel prin'cip, livil

ken under penningväsendets alla former b9rde göra sig i nära nog lika mått

gällande.' lVlen än en gållg Inöter oss olyckligtvis saUlnla ledsalnma förhål

lande: bristande öfverensstämlnelse nlellan teori och verklighet. Jänlför'

lIlan de bilagda diagrallllnen öfver å ena sidan grossbandelsprisen i Haln·

bllrg och England sedan lnidten af vårt århundrade, å andra sidan ränte

satserna i hufvudbankerna och å öppna marknaden' i Berlin och London,

så måste lnan säga sig, att om öfver h\lfvudtaget något salUband den1

elllellan står att upptäcka, så ligger det snarare deri, att höga :räntesatser

äro förbundna 111ed höga varupris, låga räntesatser llled låga varupris,

än tvärtom. "frogna vår förut uppstäida grundsats vilja vi. en1ellertid icke

låta denna ornständighet, förbrylla oss; utan tills vidare pröfva teorien

sielf på dess logiska halt.

"\li vilja då, alltjämt under förutsättning af ett fullkolnligt snlidigt

och elastiskt penningväsen, antaga, att bankerna u'nder eljest lika o'lnstän

digheter hade nedsatt sin ränta, låt oss säga, från 4. till '3 procent. Hvad

blir följ den? En affärsman har sålt sin vara till en l{und 1110t 3 må

Iladers vexelaccept; han är emellertid icke tillräckligt kapitalist för att

kunna förskottera sjelfva varllvärdet och vänder sig derför till en bank

för att få vexeln diskonterad. Vid en diskontosats Hf 4 /t får han för de

3 rnånaderna vidkännas ett afdrag af 1 %; lyder vexeln' på 100 kronor,

så erhåller han alltså för den 99 kronor. F-'örutsatt att vexeln ordentligt

infrias, har lian följaktligen' i verkligheten sålt sin· vara kontant till ett

pris af U9 kroll.or. Har n'u elnellertid diskontot nedsatts till 3 /t, så er

håller han för vexeln kronor 99: 25, d~ v. s. varans kontalltpris har stigit,

DIn än blott llled 1/4 %. I verkligheten är det icke ens troligt, att hela
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denna fördel af kreditlättnaden kOlnnler säljaren tillgodo; en .större eller

luindre del deraf lnåste han nog till följd af konkurrensen afstå åt sin

kund genolll att åt hOlloIn ,b~vilja ett något billigare kreditpris, d. ,v. s.

i verkligheten billigare räntetillskott till kontantpriset. Hade i stället

köparel~ köpt kontant, IDen för lånta penningar, så kan han uppenbarli- ,

gen, om .kreditvilkoren förbättras, utan egen förlust betala säljaren ett nå

got högre pris och blir nog också genom konkurr~nsen lnellan köparlla

tvungen att i större eller lnindre Inån ,göra detta. - Att lnärka härvidlag

är nu, att den nlöjliga prisförhöjningens storlek blir st~rre i sanlrna 111ån \

son1 den tid, för hvilken krediten tages i anspråk, är utsträckt. Gäller.

\ det blott en:. kredit på 3 lnånader, blir prisförhöjningen, SOlD sagdt, högst

1/4.,%'; användes åter krediten för· ett helt år, kan prishöjningen, såsom

man lätt finner, stiga till en hel procent, för två år till nära 2 Jr{ o. s. v.

Starkast blir prishöjningen i sådana fall, der kapitalet engageras för all

franltid, såsom i byggnadsverksalllheten. Ett hus afkastar t. ex. i hyror

netto 4,000 kronor. Vid en räntefot. af 4 ,% är husets kapitalvärde alltså

] 00)000 kronor, och ODl vid arbetslnarknadens nuvarande läge ett lika

godt hus ~an uppbyggas för denna, SUlnma, så lönar. 'sig alltså vid den

ifrågavarande räntesatsen bygnadsverksaln.heten nätt och jälnt. Sjunker

derenlot räntefoten till 3 ,%, så har husets kapitalvärde stigit till 133,000

kronor, och· 0111 likadana hus fortfarande kunna byggas för 100,000 kronor,

så blir bygnadsverksamheten nu en ytterst: lönande affär. Genoln kon

kurrensen i bygnadsbranchen stiga derför arbetslöner, tOllltvärden och pri

sen på bygnadslllaterial' - i yttersta fall skulle denna prisstegring kunna

uppgå till hela 33 J{ - äfvensom indirekt genol~ ökad..efterfrågan i någon

ll1ån prisen på alla de .förnödenheter, som utgöra förelnål för arbetares, tOlnt··

egares och 111aterialtillverkares konsulntion. - Det vigtigaste är elnellertid, att

denna prisstegring, stor eller liten, icke kan stanna vid första ansatsell, utan

ll1åste oupphörligen återupprepas, så, länge den låga räntesatsen eger be

stånd. Har l1älnligen en allmän prishöjning en gång· egt rum, så inträder

snart ekono111isk jälllVigt på nytt på ·basen af denna högre prisniyå, och

bankerna skulle nu kunna återvända till sin ursprungliga räntefot,; utan

att derigenoll1 någon anledning till en återgång af prisen uppstode. ~ Denna

intressanta Olllställdighet påpekades från qvantitetsteoriens ståndpunkt

redan af Ricardo; en ökad penningrrlängd lllåste i förstone sänka penning

räntan på salnlna gång den· höjde varuprisen, 111en under det att prissteg-
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,ringen blefve pern1anent, blefve räntesänkningen blott öfvergående; ty så

,snart priserna hade anpassat sig till den ökade penningulängden,: existerade

ju icke längre något penningöfverflöd och således icke heller någon orsak

att hålla räntall låg. - Skulle likväl under vår förutsättning bankerna

,fortfarande bibehålla den låga räntan, så 11låste detta ha_ till följd en tid

efter annan inträdande ny prisstegring af salnIna storlek SOlD den första.

Synnerligen drastiskt skulle detta visa sig, om vi, för ett' ögonblick kunde

antaga, att all produktion i lika grad gynnades genom räntenedsättningen

son1 t. ex. bygnadsverksalnheten. \Ti skulle då redan i första ögonblicket få

bevitna en nlyeket stark stegring af alla lÖl~er och, andra inkomster sanlt i

följd deraf af prisen på alla förnödenheter ocll deriblat~d' äfven på hyror.

Vi kunna antaga, att äfven hyrorna till nästa l:sta oktober genom den

,ökade efterfrågan på, bostäder stege lned 33 /t -- 11agon öfverproduktion

inonl bygnadsverksan1heten kOlnlne nälnligell ej att inträffa, då ju enligt vår

förutsättning alla verksanlhetsgrenar vore lika lönande' - ,vårt hus skulle

,sålunda nu afkasta 5,333 kronor, netto, dess kapitalvärde vore således re

dan vid en räntefot af 4 X 133,000 kronor, och Oln bankerna'ilu återvände

,till denna räntefot, kunde bygnadsverksan1heten (liksoln all anllanverk

salnhet) utan förlust; 0111 också utan vinst, fortgå vid de höjda arbetspri

sen. Skulle deremot bankel~na fasthålla. vid en räntefot af 3 X,' så k01l1n1e

allt saUln1ans att upprepas på nytt: fastighetsvärden, arbetslöner, ;varupris

. och hyror korn'llle äfven nästa år att stiga lned, i yttersta fall, 33 :~. Man

finge således här en' allnlän prisstegring af intill 33' % 0111 året! ~ på n1indre

än 3 år bade alla pris fördubblats, på 6 år f;yrrdubblats, 'på: 9 år åttadubblats

och på 30 år - tusendubblats. En ,spårvagnsfärd eller en lO-öres' cigarr

skulle kosta 100 kronor stycket - allt SåSOlU följd af, att bankerna' under

loppet af tre årtiondel~ :hållit sin' ränta vid 3 i stället för 4 %.
Detta exelllpel innehåller nu visserligen en skämts~un öfverdrifi, ty för

utsättningen var, att all produktion skulle vara af, sam'ma art SOl11 byg

nadsverksanlheten, d. v. s. att det deri anlagda rörliga' kapitalet blefve

'bundet för all fralntid ;:,under det att ju faktiskt i de allra flesta produ~(tio

ner kapitalet endast bindes för kortare tid, t. ex. några -få år. Meli äfven

,n1ed 'detta afdrag qvarstår dock en JDycket stor öch: till sist ålla gränser

öfverskridande prisstegring SåSOlll följd af äfvell den obetydligaste nedsätt

ning af penningräntan, blott denna fått verka under tillräckHgt lång' tid.
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_. En höjning af p.enningräntan, OlIl än så obetydlig, borde naturligt

vis på samn1a sätt ha ett obegränsadt l1edtryckande af alla pris till följd.

Hnr kan det då. kOlnlna sig, att 11lan i verkligheten icke lyckats 11pp

täcka något spår af detta lnärkvär?iga fenonlen? Förklaringen är ytterst

enkel. Vi lltgil:gO från att bankerna under eljest lika o11~ständighete1'"ned

satte räntefoten; lTIel1 de~ta' är tydligen et~ antagande 1110t verklighe

ten: »under eljest lika olllständigheter» sätta icke bankerna ned sin

ränta - hvarför skulle de -'väl göra det? De bibehålla den fastlner

oförändrad, tills de tvingas vare sig till en 'höjning eller sänkning ge

nOIn förändrade oll1ständigheter. Någon gång kan väl orsaken härtill

uteslutande ligga i en ökning eller lninskning af sjelfva lnyntförrådet, be

roende t. ex. på ändrade produktions- och, konsulntionsförhållanden för

guldet, 111en i de flesta fall förorsakas nog förändringarna i penningräntan

af en ökad eller lninskad efterfrågan efter lån, hvilkfJl1 å sin sida har Sill

grund i en höjning eller sänkning af den reala eller naturliga kapital

räntefoten, och då blir, såSOln strax skall visas, resultatet, åtnlinstone sken

bart, ett helt annat.

Låto111 oss återgå till det nyss använda exell1plet. På grund af en

eller annan olnständighet: 111inskad tillgång på arbetskraft ll1ed deraf föl

jande högre (real)löner, ökade jordränteanspråk från ton1tegarne~ sida e ller

olä,lnpligare terräng för husbyggande o. s. V., har rentabiliteten hos de nya

11usell gått ner, så att ett sådant, sonJ bygges' för 100)000 kronor, icke

längre k:an väntas afkasta tller än 3,000 kronor netto. Om bankerna då

fortfarande hölle sin ränta vid 4 ~: ~ skulle ju all bygnadsverksalnpet nöd

gas afstanna; för att kunna utlelnna. några bygnadslån, måste de nedsätta

sin ränta till 3 :%, och vid denna ränte'sats blir husbyggandet l1ätt och jämt

lönande, men någon anledning till starkare efterfråga.n efter arbete, byg

nadslnaterialier 111. m~. och derll1ed till stegrade pris inträffar icke. Hade ban~

kerna elu'ellertid fortfarande fasthållit räntesatsen 4 :{, så hade väl byg

nadsverksamheten äfven då till sist konHnit i gång, lnen endast derigeno1l1

att arbetarna och luateriaiförsäljarna, hellre än att gå sysslolösa eller icke

vinna någon afsättning för sina produkter, nedsatte sina anspråk. Sken

bart få vi således här en rakt lllotsatt verkan, oförändrade pris trots

l~edsa~t räntefot och deremot sjunkande pris vid oförändrad räntefot. l

verkligheten är dock principen alldeles den sanllna, ty fast räntefoten no

n1inelt nedgått, hår den faktiskt förblifvit' oförändrad i förhållande till
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den naturliga kapitalräntan; och' på salunia sätt, när den nOlllinelt förblef

oförändrad, hade den i verkligheten stigit, nä1l11igen i förhåll~lnde till samu1a

naturliga räntefot, till kapitalets reala afkastning i produktionen.

I detta enkla förhållande ligger efter all anledning gåtans lösning.

Uttrycken hög eller låg ränta äro ju i grunden endast relativa begrepp:.

en räntefot är aldrig i sig sjelf vare sig låg eller hög utan endast i för

hållande till hvad Illall llled ~pengarna i hand k,an ellei" tror sig kunna

förtjena gen0111 kapitalets allvändande i produktionen. Och 'denna sista

faktor, den naturliga kapitalräntan, undergår oupphörligt förändringar i

följd af omständigheter, hvilka delvis undandraga sig all nlensklig kontroll:

höjning eller' sänkning i arbetslönen på grunu af Illinskad eller ökad till

gång på arbetskraft eller på grund af förändringar i det rörliga kapitalets

storlek, hvarifrån efterfrågan efter arbetskraft i första hand utgår; höjning

eller sänkning af, jordräntan af samnla' orsaker; slutligen prod?ktionens

egen afkastning, sonl genorn tekniska eller naturförhållanden kan ökas OCll

lninskas. Betraktar 'nIan llll, hvilket tvifvelsutan är det enda riktiga OC}l

rirnliga, dessa sistnämda förändringar SåSOlll det ursprungliga,' SåSOlll »pri

HIun1 1l10Vens») oell penningräntans förändringar deren10t såson1 i' regeln

härafJörorsakade, så löses med ens den lnotsägelse luOt erfarenheten, sorn vi

nys's påpekat, och de vigtigaste inkast, SOlll i alla tider gjorts IllOt qvantitets

teorien och dermed sanl111anhängande teorier, äro lyckligt och väl bragta

ur verlden. Stiger nämligen den naturliga kapitalräntan, så leder detta

visserligen till en 11lotsvarande stegring af penningräntan, 111en under lne1- .

lantiden, innan penningräntall . ännu' fullt uppnått kapit~lräntans storlek,

11låstepenningräntans låga stånd i förhållande till den naturliga kapital

räntan enligt det föregåel1de förorsak:a en progressiv stegring af alla varu

pris, hvilk8n sålunda nu jnträffar sal1ltidigt n1ed att penningräntan, abso

lut taget, går. upp i höjden. Sjunker åter igen kapitalräntan,' så kOlnluer

äfven penningräntan att röra sig' nedåt, .rnen äfven här nlåste orsaken

föregå sin verkan, alltså under längre eller kortare tid en kOlubination in

träffa (högre pel1ning- än kapitalränta), hvar~genoln prisen oupphörligen

bringas att sjunka, under det att pelluingräntan sanltidigt n0111inelt sjunker.

Man ledes följaktligen till. följande allrnänna sats:

»Vid hvarje tidpunkt och i hvarje ek01101Uisk situation gifves det all

tid en viss räntesats, vid hvilken penningens bytesvärde och varuprisens

alln1änna höjd icke ha någon tendens att förändras. Vi kunna kalla denna
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de1t normala 'räntefoten; dess höjd bestälTIlneS af den saIntidiga naturliga

räntefoten, ~apitalets reala afkastning i produktionen, och n1åste stiga och

falla llled denn.a».

»Afviker nu penningräntan, 0111 än så litet, från denna sin normala

höjd Inedåt) så komlIla priserna, så länge afvikelsen varar, att oupphörligt

stiga; afviker den ~tl)påt) så kornma de på SatDlna sätt att obegrän

sadt falla ..~)

För den närInare 1110tiveringen och utvecklingen af denna sats lnåste

jag hänvisa till mit~ i dagarna utkolll1l1ande arbete »Geldzins llnd Guter

preise» *, der den blifvit lYled stor utförHghet behandlad. Jag vill eIneIler

tid fästa upplnärksambeten på ännu en olnständighet, SalU tyckes tala för

dess sanning. Icke nog 111ed, att de vigtigaste inkasten mot den klassiska

penningteoriens uppfattningssätt på denna väg undanrödjas, Inan får också

först härigenolll "den enda fullt tillfredsställande förklaringen på det ofvan

antydda förhållande, SOln inom natiollalekono1l1ien plägar bel1andlas nära

nog såsom ett aXiall), nämligen att penningräntans höjd i sista band icke

bestän11nes af brist eller öfverflöd på penningar, utan af brist eller öfverHöd

på realkapital. Satsen är utan tvifvel riktig, Inen det enda bevis för den,

SOlD hittills plägat presteras, består i ett slags lnetaforiskt talesätt. Man

säger: hvad SOlll i vei~kligheten utlånas är icke pengar, utan realkapital;

;penningen är endast ett" n1edel, en fOfIn för kapitalets utlånande o. s. v.

11e11 detta är strängt taget icke sant; hvad son1 utlånas ä1'· penningar och

ingenting annat; det ,rörliga realkapitalet, d. v. s. varorna, köpes och säl

jes för dessa penningar, lTIen ntlånås icke. Om låIleräntans höjd afhand

lar lnan ined egarne" af penningarna, icke nied egarne af realk:apitalet.

11en o'rsaksförllålla11det blir med ens klart, så snart Inan får utgå från,

att en bestående differens nlellan den naturliga. kapitalräIltan och penning

räntan genast skulle; allt efter son1 den sjelf är positiv eller negativ, leda

till en stegring ell~r ock en sänknin,g af alla varupris. Gäller det BU ett

enskildt land, så lnåste en fortsatt prisstegrilig, slutligen ha till följd en ut

ströllll1ing af ba'nkernas lnetallförråd, ett fortsatt pristryck åter 11ledföra

deras öfverfyllande med frälnn1ande penningar, hvarigenon1 bankerna tvin

gas att höja, respektive föranledas "att sänka sina räntesatser~ Ja, i länder,

der den alln1änila rörelsen fortfarande i stor ufsträckning betjenar sig af

hårdt Jl1ynt, inträder denna konseqvens ännu TI1era ollledelbart, derige-

* Jena, (iusta,· Fischer. 1898.
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n0111 att prisförändringen också 11ledför en förändring i rörelsens be

hof af hårdt lTlynt· och derigenOlTI direkt influerar på bankernas rnetall

förråd. Men på sammOa gång lllåste lnan säga sig, att derest orsaker in

träffa, hvilka i flera eller alla länder sau1tidigt öka eller lninska den na

turliga kapitalräntans storlek så att prisrörelsen i de olika länderna går

åt salll111a håll, så behöfver vid kreditrnedlens närvarande utveckling på

känningen på lnetallförrådet icke så snart ega rUIn; en skilnad 111ellan den

naturliga kapitalräntan å ena sidan, penningräntan å andra, åt ena eller

andra hållet kan under längre tid bli bestående lTIed påföljd, att pri

serna under·'hela denna tid fortsätta att röra sig i uppstjgande eller necl-

.stigande riktning.

Det är i viss 111ån förvånande, att en så enkel, jag vore färdig

att säga sjelfklar sats, Oln den ock här och hvar flnnes antydd i den

ekonomiska litteraturen, aldrig, så vidt jag vet, blifvit lagd till grund för

en ge1101nförd teori för prisbildningen. Förklaringen ligger" tvifvelsutan i

det högst otillfredsställande skic~, hvari läran on1 kapitalet och lcapital

räntan i det hela jntill för några få år sedan befann sig. ~~fven de äldre

ekonomisterna kände fullt väl, att penningar och realkapital icke äro sanlina

sak, penningränta och kapitalränta alltså två skilda begrepp, och de för

summa icke att hos sina lärjungar i alltnänna ordalag inskärpa denna

d~stinktion; 111en när det kOlDlDer till tilläll1 pnil1garna, blifva dessa båda

begrepp nästan tItan 'undantag »lnixed up in the n10st inextricable COl1

fusion», SåSOlIl 11ill lIttrycker sig i inledningen till kapitlet »On the rate of

interest» , der han olyckligtvis sjelf trots allt belnödande endast har bidragit

att befästa och föröka denna konfusion. Ännu Stanley J evons är i sina

äldre penningskrifter fången i Samll1a oklara föreställningssätt; men i den

Inot slutet af hans lif författade »Theory of Political Econolny» ger han för

första gången ett lltkast, onl än blott i rudin1entära drag, till en fullt real

kapitalteori, hvilken SederiTIerä i BöhIn-Ba'i\Terks berölnda »Positive r1:'he

orie des Kapitals ~ nått sin fulla utveckling. Geno1l1 dessa arbeten är 111all

nUlllera i stånd att n1ed full klarhet, låt vara blott under vissa förenklande

förutsättningar, följa kapitalets oell kapitalräntans fenolllen, sådana de

skulle gestalta sig, derest det -rörliga kapitalet, produktionens underhållsIne

del, i verkligheten utlånades in natura, utatl förmedling af penningar; och

först härigeno1l1 sättes lllan i stånd att urskilja, hvilka lllodifikationer deri,

Rom i. verkligheten vållas genou1 penningens uppträdande. I förra fallet, d. v. s.

5
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OlD kapitalet utlånades in natura, skulle' tvifvelsutan genonl tillgång och efter

frågan på ledigt kapital en viss räntesats utbilda sig på lånemarknaden,

bvilken i egentligaste ll1ening, vore den naturliga kapitalräntan. Öfverens

stämmer nu den faktiska penningräntan just med detta belopp, så 'sker

genol11 penningens uppträdande ingen förändring i den ekOn0111iska jäul

vigten ; penningtransaktionerna -bli då blott en inklädnad för hvad sonl,

begreppslllässigt taladt, lika väl skulle kunnat försiggå utan förlnedling

af penningar. Någon anledning' till förändring i prisernas höjd gifves då

llled ett ord icke. Afviker derenlot penningräntan nlera eller mindre från

nyssnfimda ideala lnått, så är den ekonollliska jäIllvigten och dermed pris

järnvigten redan ipso facto störd, och det vidare förloppet blir då det of

van skildrade.

Genon1 det sagda äro enlellertid endast llleta indirekta erfarell

hetsbevis för vår sats anförda. För att en teori, Oln än i sig sjelf plau

sibel, skall kllnna kallas något Iller än en hypotes, fordrar lnan dock äfvell

direkta, positiva stöd för den i erfarelJbeten. Olyckligtvis är det i före

liggande fall ytterst svårt, ja, för ögonblicket så godt S01l1 0111Öjligt att

åstadkonlina dylika. Skälet är ·påtagligt. Det gäller ju att uppvisa ett

sall1band rnellan tre särskilda faktorer: prisernas förändringar, penningrän.

tans höjd och slutligen den naturliga kapitalräntans storlek. Af dessa tre

äro 'de båda första till nöds bekanta ur den ekOn01l1iska statistiken; Oln den

tredje derenlot känner lTIall egentligen ingenting. Dess allrnänna förändrin·

gal' under tidernas lopp kan Ulan vissetiigen sluta sig till j ust på grund

af de samtidiga fluktuationerna i penningräntan ; lnen härvid utgår llUll1,

väl att Dlärka, från den geno1l1snittliga likhet~n 111ellan dessa båda ränte

satser, under det att det för oss tvärt0111 jllst gäller att påvisa skilnaden

den1 eluellan vid hvarje särskild tidpunkt.

Trots denna påtagliga olägenhet kUll 111an , efter hvad jag tror, åtlninstone

i alln1ännaste drag ur varuprisens och låneräntans historia, såvidt densan1111u

är känd, vinna en direkt bekTäftelse på sanningen af vår sats. I »Journal

of the Statistical Society) 1865 har Je v o n s gifvit en salllinanställning ::: af

priserna för 40 varugrupper i England sedan slutet' på förra århundradet.

Det resultat, till hvilket han k0l1ln1er, är, att från början på 1790-tal<:t en

enorn1 stegring egde rum, hvilken kullTIinerade under åren 1810-1815, då

prisen, räknade i guld, hade stigit llled 80 ,%', 111en räknade- i det då nå-

* Äfven tryckt i arbetet )Investigatioils in Currency and Finance>.
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got uildervärdiga' pappersluyntet llled 90 J{. 'Der€fter vidtog en ännu

starkare n'edgående" prisrörelse, så att vid tnidten af detta århundrad~ pri

serna ,hade sjunkit till niindre än hälften l1.10t 1810 års pris, äfvel1 on1

dessa räknas i guld. ,Orsaken till dessa häftiga, prisfluktuationer, hvilk,a

i förbigående sagdt, till stor' del nog varo en specifikt engelsk företeel~e

utan någon fullluotsvarighet i andra länder, säger sig Jevons vara ur'stånd

att a.ngifva.. Han antager, att prisnedsättningen under den senare af, de

båda näl1lda perioderna stått i samband llled varuproduktionens tillväxt

på grund af tekliiska fratnRteg; lIlen han medger sjelf, att detta argulnel1t

är ett' tveeggadt, ty äfvel1 under den förstnälllda perioden stod produk

tionep ingalunda stilla, utan tvärtoln lades just då filed all energi grul1d

valarna till Englands industriella utveckling. Enligt, vår teori derelnot

synes sake~l enkel nog att förklara. Det långvariga krigstillståndet 11led-"

förde utan all fråga en kolossal uppoffring af i~örligt 'kapital, på sarnn1a

gång detta' i stigande grad' togs i anspråk för produktionens räkning. Den

naturliga kapitalräntan Inåste följaktligen under hela denna tid hafva stått

In'yeket högt; hvad penningräntau beträffar, så herskad~ SOlU bekant all~

sedan 1797 den s. k. bankrestriktionen, d. Y. s. Englands bank var befriad från

skyldigheten att inlösa sina, sedlar lned guld ochutgaf derjälntesådana på rnil1

dre belopp än vanligt. Den behöfde således icke längre göra några inskl'änk..

ning,ar' lued hänsyn till' sina kreditbe~illl1il)gar, och faktiskt följdes också

den grundsatsen, att pennIngar DJot tillräcklig säkerhet ',obegräns'adtutlå-,

l1ad~s till de då lagliga 5 X' ränta. Var således, hvilket il' all anledning

att ·förmoda, den naturliga kapitalräntan faktiskt högre än denna, ränte

sats, så för'efans nu just de,n' o111ständighet, SOlU borde drifva prisen i höj

den. Efter fredsslutet inträdde .i Englapd en lnycket stark kapitalbildning,

hyars följder ~ndast i någon 111ån lättades genoln utlåning till andra län

der Ralnt Inot Inidteil'af århundradet genolD jäfnvägsanläggningarna i Eng~

laild. Kapitalräntan luåste under denna tid: hafva stått jälnförelsevis lågt;

peliningräntan sjönk visserligen också, dock stod bankdiskontot ända till

1824' vid 5 :~ och derefter till 1836 vid 4 %. En dylik kOlubination

bör efter vår' grunduppfattning ha haft en hastig nedgång af prisen till,

följd, och i sjelfva verket var prisfallet till störr~ delen fullbordadt redan

år 1832.

:B'rån' lnidteil af århundl~adet ega vi' vida fullständigare och tillförlit

ligal-.e uppgifter Oln prisen, för England synnerhet genom Sauerbecks
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prissa.1l1lnanställningar, h vilka Olllfatta 45 stapelartiklar, för Hal11burgerpl'i

sen gen01TI .·dell nf Soetbeer päbörjade, sedernlera åf·H ein tz och slutligen

af Conra·d fortsatta ·prisstati.stiken, hvilken ·olnfattar. ej'lnindre än 114 ar

tiklar. Såsom diagralnnlet .visar, förete' priserna på båda ställena en väsent

lig öfverensstälnu1else:' mellan 1850 och lö73 visar sig, Oln än llled starkå

afbrbtt 'i f~ljd .af kl~iser, en· öfvervägnnde prisstegrin.g; från 1873 till .nu

varande ·tid dereluöt en 'så godt S0I11' oafbruten prissänkning, så: a:tt pri

serna nu,'- för så vidt nederlagspriserna- i IIalTIbu:rg och' IJondon äro nlått

gifvailde, . ställa sig åtskilligt lägre: än vid lllic1te'n af vårt århundrade.

Förklaringen till denna· prisrörelse torde i .:,hufvudsak vara alldeles ana

log lned nyss angifna. rriden' från 1850 till 1873 var ,viss'erligeu icke så

S0111 den' l1apoleonska reran' en' oafbrutcn' krigsperiod, lnen· den' o111fattad e

. dock .bland annat krilYlkriget,' det- italieilska kriget)· det -y'tterst långva..

riga och förödande nordalilerikanska uniollskriget, det tysk-danska, ' det

tysk-östei.:rikiska och slutligen det tysk-fr~1l8ka kriget. Samtidigt faller

inoln··. denna· period det kolossala industriella uppsving, sonl bland' annat

ger .sig' tillkänn~. gen0111 fullbordali'det i :hufvudsak .af det europeiska

järnvägsnätet. Den naturliga ka.pitalräntan Blåste följaktligen undel~ denna

tid ha. stå~t ovanligt ~ögt;··penningräntan stod visserligell också~' såsonl

af rä11tediagralnmet visa,s,' under häftiga svängningar- genolllgående il1YC

ket högt, tnenatt .den. likväl stått .relativt 'lågt i förhållande" till ,den n'a...

trirliga' kapitalräntan, torde' lllan kunna' sluta, utOlll på jnre .grundei·,

bland annat a·f följande två olllständigheter. Den så' kallade öppna.-nlark-

J 11adens ränta ställer sig' af flera skäl. norlnalt något. lägi'e äli det offici

ella bankdiskont.ot, lTIel1 under den här i fr~ga vai'ande' perioden finna

vi, .atf 'den öppna lIlarknadens' ränta nästa.n beständigt uppgår till, ju, till

och uled öfverträffar bankräntans' st.ol~lek. Den synes således likasom bafva

dragit· bankräntan 11led ~ig upp i· höjden," förrnodligell sedan den" först

sjelf drifvits' upp' af en hög naturlig' kapitalränta. Den andra' ornständig

heten, hvilken häruled står i nära salIlInanhang, ligger på' det monet~i:l'a

oll1rådet; verldens pennin'gförråd erfor. vid: denna' tid en stark öki1ing, dels

geI101TI de stora guldupptäckterna i Calif'ornien och Australien, dels genolll

,:F~örenta staternas .och ~110t slutet af periodeIl Frankrikes öfvergång till

oinlösligt papp~rsnlynt, och naturligtvis har denna oinständigllet i sin 111åu

bidragit till att förhindra penl1ingräntans stigande~ , Under periodens sista

'år påträffa vi till .och lued ganska låga räntesatser,. hvilket, .då kapit~l-



räiital'l; just -:vid 'denna tid sannolikt var lllycket hög, lennlar en osökt fÖ,r

klaring till" den häftiga prisstegring, S01l1 då egde rUIn.

Sedan början aj 1870-talet" har Vesteuropa och äfven Förenta sta.

tel'na haft. att glädja sig åt ett oafbrutet fredslugn; kapitalbildningen har

fortgått' inottl' snart" sagdt alla san}bällsklasser och i hittills' öanad skal~,

och ehuru industriens utveckling ingalunda stått stilla, hal~ det dock oftast

visat sig ganska svårt- att för det sig nybildall~e kapitaletfinnu en till

räckligt vinstbringande användni~lg i produktionens tjenst. Kapitalräntan

bar således, i synnerhet Oln nlan~ såson1 sig bör, här endast tager .det

l'örliga kapitalet i betraktallde, säkerligen stått ovanligt lågt. På saluma

gång Ilar visserligen penningi'äntan sjunkit, 111en , såSOln redan en blick på

diagrall"linet synes visa, sannolikt icke fullt i den skala, SOln 1110tsvaras ""af
den naturliga kapitalräntans fallande. 4~fven här bafva tvifvelsutan för

ändringar på det luonetära gebitet, den intill 1888 i.någon Inån fninskade

guldproduktionen, indragningen af utelöpande pappersluynt i Frankrike

och Förenta staterna ocl1 slutligen den fria silfverlnyntningens inställande

bid~'ugit till att hålla penningräntall högre, än den eljest skulle ba stått,

och sålunda säkerligen utgjort en af, orsakerna, Iuen ingalu~lda den enda

eller ens den vigtigaste orsaken till det skedda. Hvad beträffar förhål

landet lnellan bankräntan ocb den öppna luarknadens ränta, så har den

senare under hela detta tidsskede oafbrutet stått lägre, hvilket ,a priori sedt

just nlåste bli" fallet, 0111 båda påverkas af en sjunkande naturlig kapi

talränta.

~Ied det sagda anser jag lnig naturligtvis ingalunda hafva lemnat

ett fullgod t erfarenhetsbevis för sanningen af n1in sats. Det förefaller lIlig

tvärton1 ytterst' troligt, att en" närinare pröfning här likso1l1 i så n1ånga

liknande fall skulle visa., att hypotesen för att bringas till full öfverensstälu

llJelse lned verkligheten kan behöfva att i ett eller annat afseende nlodi

fieras och kOlupletieras. Onl den dock, såsom jag tror, i hufvudsak skall

visa, sig sann, så lär dess betydelse icke blott för penningväsendets teori

utan också för dess praxis knappt behöfva påpekas. Jag har i sista ka

pitlet af rnin bok lelIlnat några antydningar jälnväl rörande sakens prak

tiska sida. Här nlå det tillåtas mig att qvarstanna vid den rent teoreti

ska, hvilken, såsorn jag inledningsvis påpekade, för den föreligga.nde

fragans lösning i sjelfva verket ä,r den vigtigaste. - Har en klar in

sigt aln orsakerna till penningvärdets föräudringar och den nuvarande

Penningeräntans inflytande på .ynrnpriscll. , 69
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ostadigheten· deri en gång vunnits, så skola praktikens 111än .säkerligen visa

. sig .vuxna uppgiften att tillgodogöra sig de~nna·. insigt' och till båtnad för

verldssa1l1färdseln åstadkolTIlna ett fullt stabelt penuingvård_e. Hafva det

ondas orsaker' en gång blifvit funna, så skall tei~apiell 'oell fra Inför" .allt

förebyggandet af sjukdcHnen visa Slg vara en jä111förelsevis lätt· sak.. '
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-----. Pennfngränta i London (Bank of England}.

----------- }) )>> (Öppna markn~den).

» Berlin (Reichsbank, förut Preuss. Bank).
--------.- :» ») (Öppna marknaden).
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*' Uppgifterna äro hemtade ur arbetet »Apprecjation and interest» af prof. Irving Fisher- s. 94.
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GENOMSNITTLIGA V ARUPRIS I TYSKLA'ND OCH ENGLAND.
(1) Index Nurnber efter Soetbeer-, H'eintz och ·Conra.d (Tyskland). 100 = genomsnitt för åren 1"847-50.
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NATIONALEKONOMISKA' FÖRENINGENS

sammanträde den 27 oktober 18g8.

Qrdförallde:' Generaldirektören R. ÅKERMAN.

~rill ledanlöter af föreningen {llvaldes :

Herr lVIajoren H. Stjernspetz,

Grossilandiaren C. 8'vedberg,

;) IngenjöreIlO. A. Hellstrand,

Fil. Doktor !L Key,

» Bygglllästarell N. J. Bengtson,

, » J. M. Juhlin,

» Revisorn Chr. Tenow och

I> M. Philipson.

,Herr Bankdirektören J.' H.' Palme höll härefter ett föredrag Oln:

,Bostadsförhållandena i Stockholm~'

...
, Hvad ~enas'med bostadsbrist?

I oktober 1893, sålunda för fem år sedan, hade jag tillfälle att illom

-denna förening få lemna några meddelanden ,_förande .byggriadsverksam

betelloch bostadsbyrorna i Stockholm~ . Under dell diskussion, till hvilken

,dessa meddela~ld~n gåfvo anledning,. )Tttrade en, af de deri del.tagande

talarne bland annat: »Ett sådant bostadsöfverfiöd, som för närvarande råder,

.hoppas jag icke nlåtte kOluma ,vidare i fråga.»
1



2 1898 den 27 oktober.

Jag bar tillåtit mig att ur våra tryckta förhandlingar citera de nu

upplästa orden, eInedan de tvifvelsutan gifva ett synnerligen betecknande

uttryck åt den uppfattnil1g, SOln vid dell tiden mycket allmänt och llled

mycken styrka gjorde sig gällande bland Stockholms husegare. Att likväl

vid nu ifrågavarande tidpu~1kt denl~a uppfattni~lg icke vidare hade något

stöd i det verkliga sakläget; b.ar seder~e:ra visat sig'. Redan under det

nästföljande året, 1894, började hyrorna att ånyo stiga, och äfven alldra

tecken gåfvo då tillkänna, att det förut rådande bostadsöfverftödet icke

endast hade blifvit utjämna,dt utan äfven var på god väg att svänga aln
i motsatt riktning, d~ v. s." till bostadsbrist..

Den nyss berörda villfarelsen är emellertid lätt förklarlig. Ännll

1893 var Stockholm i saknad af en fullständig bostadsstatistik. .li"'ör be

dönlandet af bostadsr~arknadens läge lemnade vid den tiden vår kommu

nalstatistik icke någon annan eller bättre ledning äll de~l, SOln ktlllde vin-, .

uas ur de årligen offentliggjorda. underrättelserna. om antalet outhyrda

lägenheter. Dessa. underrättelser visade, att vid årsskiftet 1892-1893 de·

outhyrda lägenheterna on1fattade icke lnindre än' omkring' 9,000 eldstäder.

Det sålunda framvisade sakförhållalldet lnåste naturligt nog åtminstone·

af den stora allu1änheten uppfattas sås0111 ett obestridligt bevis för att

bostadsöfverflöd fortfarande förefanns och detta i en omfattning, som.

knappast lelllllade utsigt till något SIlart utjämnande.

För hvar och en, son1 icke haft anledning' att egna särskild, upp~

märksamhet åt storstädernas bostadsförhållandeIl, torde det 110g ställa sig'

såsoln något alldeles sjelffallet, att bostadsöfverflöd lnåste anses förefinnas,

när utbjudna bostadslägenheter förbli outhyrda, och att OUl och när bostads-,

brist uppstår, dennas storlek bör rnätas efter de husvillas antal.

Redan vid några föregående tillfällen 4ar jag il~om denila förening'

sökt påvisa det fullständigt ohållbara i den nyligen an.gifna uppfattningen.

Jag har dervid måst hämt.a. nlitt bevi~.,m.ate~ia~ frå~l .de utländska storstä-

dernas bostadsstatistik. Nu kan jag' nöja mig med att för åstadkomInande·

af san1ma bevisning framhälia några' erfarenheter; vunna inoln vårt eget.

sarnhälle under de senaste fyra åren.

Under ·dessa ,.fyra år ha, såsoln förut angifvits/ bostadshyrornu i Stock

bolIn i ·det stora hela :oafbrutet" visat sig vara uppåtgående. Denna hyres

stegring 'måste ju anses ha ·gifvit ett fullt pålitligt vittnesböI~d Oln, att

llnder Sall1ma tidrymd, d. v. s. ällda från och med 1894, efte"rfrågan på
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bostäder öfverstigit den samtidiga tillgållgen, åtmi~lstone Illom de' flesta

och på llledelbyran mest inverkande ]ägenhetsgrupperna~

Vid hvarje årsskifte under den nu ifrågavfirande fyra-års-perioden

har, detta oaktadt, ett icke ringa antal lägenheter varit i bostadsstatistiken

angifna SåSODl outbyrda.. Detta antal uppgick. vid början och slutet af'

år 1894 till respektive 6,521 och 3,745 eldstäder. Vid derefter följande

årsskifte hade det 111otsvara.l1de talet nedgått till 2,998, och TIll senast vid

årsski,ftet 1897-1898 utgjorde det 2,336 eldstäder.

Mall kan ju fråga, huru det var nlöjligt, att ällnu vid början ,af

inneval~allde år ett så pass stort alltallägenheter kunde' förblifvit outhyrda,

ehuru, såsom allmällt är bekallt, redan vid denIla tid bostadsbristell var

så stor, att hvarje anllons om utbjuden läge11bet i regeln framkallad~ hela

skaror af sinsemellan täflallde byresspekulanter. Förklaringen är lätt

funnen. .Vi behöfva en.dast erinra oss, att de hus, hvil~a i Stockholln

ulider de senaste tio åren blifvit rifna, oInfattade tillhopa 7,853 eldstäder.

Redan deraf följer, att vid hvarje årsskifte under samma årtionde den

verkligt befilltliga bostadsnlängden Inåste ha ullderstigit dell i bostads

statistiken synliga lTIed i årligt medeltal omkring 800 eldstäder. Dertill

kamIner, att vid hvarje tid ett icke ringa antal af de e'nligt statistiken

befintliga. lägenheterila lnåste undergå mer eller milldre genomgripande

,reparationer, S0111 för ett eller annat hyresqvartal bringa deln ur hyres

111ark11aden.

Eftersom de vid börja.11 af 'innevarande år outhyrda lägenheterna

oInfattade endast omkring 2,000 eldstäder, så är det ju i hög grad sanno

likt, att i det närmaste }lela detta antal motsvarades af de lägenheter, hvilka

på grund af dell ena eller andra af de 11yssnäm11da båda anledningarna

v'oro obrukbara antingen för all framtid eller för, tillfället.

Beträffande de omkring 6,000 eldstäder, sonl stoda lediga år 1894,

sålullda. vid början af den uppåtgående byresperioden, så bör det ju ihåg

kOITlmaS, att i detta. antal illgingo icke endast de då obrukbara lägen

heterna, utan äfven denbostadsreserv, som alltid bör finnas i hvarje större

och' f,ortfarande fraulåtgående stadssamhälle. Denna reserv bar den vig

tiga uppgiften att l11öjliggöra fyllandet af de i -ett sådant salnhälle nästan

dagligen franlträdande nya bostadsbehofven, hvilka kUllna vara af rnång

faldigt olika beskaffenhet och sällan vid olika tidpunkter, frulnträda 'l all

deles san1ma proportioller sins emellan. Deraf följer nödvändigtvis, att
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salntidigt det kan uppstå brist inom en kategori af lägenheter, under det

att öfverflöd råder inom en al111an, och att till och med inom samma

grupp af lägenheter det kall råda brist i den ena stadsdelen och öfverflöd

den andra.

Erfarenheten fråll 1894 bör ju anses ha visat, att dell bostadsreserv,

SOlU fanns tillgänglig, 11är de outhyrda lägenheterna o111fattade cirka 6,000

oeldstäder, var för den tiden hvarken för stor eller för liten. Huruvida

<leraf kunna dragas några slutsatser lned tillämplighet äfven för andra

tider är en fråga, som ej kan besvaras utan en äfven med afseende å

tidrymdel1 nlera oinfattande undersökning af våra bostadsförhållanden ;

och .vid en sådan undersökning behöfver mall lyckligtvis llunlera icke

famla i mörkret, hvilket deremot i nlånga vigtiga afseendell var förhål

landet ännu' för l1ågra år sedall.

Jag har redall förut erinrat on~ att ännu 1893 Stockholm var i sak

uad af ell fullständig bostadsstatistik. Denna brist bIer emellertid afhjälpt

redan det närlnast följande året. l samlnanbang med nlantalsskrifningen

i jalluari 1894 verkstäldes llälnligeIl en fullständig bostadsräknillg på

bekostnad af Stockholms illtecknings-garanti-aktiebolag. Äfvell vid mall

talsskrifningell i janu~ri 1895 anstäldes en ny liknallde bostadsräkning,

denna gång på kon1munens bekostnad.

Fluktuationerna på bostadsmarknaden.

Tack: vare dessa båda bostadsräkningar och nled ledniilg derjämte

af byggnadsnämndens llppgifter för föregående och efterföljande år, är

det l1UIUera möjligt att. vinna en någorlunda säker kännedom icke endast

on1 den verkliga .bostadsmängdell vid slutet af åren 1893 och 1894, utan

.äfven om de förändringar, SOlU i bostadsmängden inträdt under hela tidrym

den från 1880 till och lned nästlidet år.

För jälnförelse mellall folkmängden och bostadsmängden vid hvarje

tidpunkt hade det varit önskvärdt att kunna alltigenom. åtskilja de verk

liga bostadslägenheterna fråll de så kallade andra lägenheterna, hvilka

.(>Infatta butiker, kontorslokaler, verkstäder, kafeer, hoteller, embetsverk,

offentliga allstalteI' 111. 111. En sådan åtskillnad bar eUlellertid lnött oöfver

vinneliga svårigheter redan derf?r, att prilnäruppgifterna ofta varit grun-
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dade på olika uppfattning af gränserna mellall de särskilda lägenhets

grupperna. Vid bostadsräkningarna 1893 och 1894 visade sig för öfrigt,

att äfven de så kallade andra lägenheterna äro bebodda af ett stort alltal

personer~ .Ltr 1894 uppgick detta antal till omkring 30,000, rnotsvarande

omkring 12 procent af stadens dåvarande hela folkmängd. Äfven af detta"

skäl har jag a11sett det vara riktigast att vid beräkninge11 af bostads

ITIängden deri, inbegripa alla lägenheter, sålunda hela a11talet eldstäder.

Vid en på sådana grunder anstäld jäluförelse IDella11 bostadsrnäng

den och folkrnängden visar' det sig, att under de senaste aderton årell

antalet eldstäder på hvarje tllsental af Stockholms samtidiga folkluängd

varit lägst 785 och högst 854. Det lägsta af dessa proportionstal visar

sig för året 1880, det högsta för året 1888. Vid slutet af nästlidet år

hade den relativa bostadsmängden ånyo nedgått till 803 eldstäder på

hvarje tusental af stadens invånare, ,sålunda till ungefär salnma pro

portion, SOIU var rådande i början af 1880-talet.

De uppgifna hyresbeloppen för det mycket betydande antal lägen

heter, hvilka under de senaste femton åren blifvit uthyrda efter annon

sering i Stock:hol~s hyreslista,ha ,möjliggjort utarbetandet af en hyres

statistik för hela tidryn1den 1883-1897. Den11a statistik visar, att hyrorna

voro i stigande ända till och med 188o, att derefter under åren 1886 till

och med 1893 ett ganska betydande 11edåtgående egde rUIn sanlt att fråll

och med 1894 det i11trädde en ny stegring, som ännu torde fortfara ,och

genoll1 hvilkell redan vid slutet af år 1897 medelbyran ånyo brillgats upp

till ungefär samlna höjd SOlll var uppnådd år 1885.

Vändningen från uppåtgående till nedåtgående i hyrorna ocl1 tvärtolll

kan naturligtvis icke inträda, förrän efter det jämvigtsläget mellan tillgång

, och efterfråga11 på bostäder blifvit icke allenast uppnådt utan äfven öfver

skridet genon1 e11 börjande pendelsvängning i motsatt riktning. EftersOln

sådana vändningar i hyrorna visat sig ha egt run1 under årell 1886 och

1894, torde sålu11da det ifrågavarande jän1vigtsläget ha förefu1111its under

de närlllast föregående åren 1885 och 1893. Jämföra vi nu den relativa

bostadsInängden vid båda dessa tidpu11kter, så skola vi finna, att den var

nästan alldeles lika stor, nämligen under det förstnä~l1da året 836 och

under det sist11ämnda 838 eldstäder på hvarje tusental' inv~l1are.

Den nu påvisade, ur l11ånga synpunkter 111ycket luärkliga öfverens

stämlnelsen lär icke lemna run1 för något tvifvel oln att, åtmillstone under
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d~ll tidrymd (vår undersökning onlfattar, en relativ bostadstilIgång af 835

a 840 eldstäder på hvarje tusental illvånare varit den för Stockhol~s för

hållanden normala. Ty det har ju visat sig, att så snart dell verkliga

bostadstillgången öfverstigit den nämnda proportionen, ha hyrorna fallit

och att "tvärtom,' så snart dell verkliga bostadstillgången understigit sarrl1l1a

proportion, hyrorna varit i stigande.

" Afvikelserna fråll den: norm"ala b08tadstillgårigell ha under del1 nu

ifrågavarande tidryn1den i det stora hela hållit sig inonl ganska trånga

gränser. Under det starkaste bostadsöfverflödet n10t slutet af 1880-talet

öfversteg sålunda del1 verkliga bostadstillgången dell l10rlnala filed endast

omkring 17 eldstäder på hvarje tusental invånare, sålunda med endast

omkring 2 procent. 'Afvikelserna i den mot~atta riktllingen ha deremot

varit något stör:re. Vid slutet af nästlidet år funnos endast 803 eldstäder

på hvarje tusental invånare, sålunda omkring 34 ll1indre än 80rn skulle

ha fU11nits vid ett fullt norlnalt tillstånd. Detta motsvarar en underbalans

af olnkring 4 procent, hvilket vid Stockholnls nuvarande folkmängd be

tyder olukring 10)000 eldstäder.

Huruvida efter den 1 januari i år denna llnderbalans blifvit ökad

eller minskad kall, ej för närvarande med någon visshet utrönas. Genom

välvilligt tillmötesgående af stadsarkitekten har jag fått kännedom om att

de nya hus, hvilka under detta års första tre qvartal blifvit färdiga till

uthyrning, innehålla 6,185 eldstäder. För att äfven efter denna bostads

ökning ställningen fortfarande skulle vara densalll'ma som vid årets början

erfordrades, att dell samtidiga folkökningen utgjort omkring 8,000 personer.

Att den verkliga folkökningen under dell hittills gångna delen af inne

val~ande år uppgått till minst detta antal, är i hög grad sannolikt, att dörna

af, åtskilliga tecken. Men derom kall mall icke få någon full visshet

förrän efter nästa mantalsskrifning.

Bostadsförhållandena och det ekonomiska läget.

Den nyss anstälda jämförelsen 111ellan åren 1885 och 1893 ger 3llled

ning till 'ännu el1 annan slutsats af icke ringa vigt. Det är allmänt kändt

och har äfven i öfverståthållareembetets nyligen offentliggjorda femårs

berättelse blifvit med stöd' af statistiska data "vitsordadt, att det alll11änlla
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€kOnOllliska .tillståndet bla11d· Stockholms befolkning var· llnder förstahälf

ten af 1890-talet icke obetydligt bättre än_det var vid lIl:idtell af. 1880-:talet.

Man hade sålu11da haft goda skäl att vänta sig, att' samma relativa

bostadsrnängd, sorri 1885 visat sig vara hvarken för '. stor ell~r, för liten,

skulle år 1893 under då, i11trädda gYlll~sammare ekoI).oluiska förhållal~den

ha varit för behofvet otillräcklig. Vid den nyssnämnda jämförelsen har

det en1ellertid befunnits, att vid båda de ifrågavarande tidpunkterna nästan

alldeles samma relativ~ 1?~st~ds,~~ngd å~ta?kommit alldeles samma jäln

vigt mellan tillgång och efterfrågan på ·bostäder.

För .att' pröfva riktigheten af. detta oväntade rön ·har jag för de

senaste tio åren, efter afdl"ag af de ~uthyrda läge11heterna, .. jämfört den

derefter återstående, sålu11da verkligen. begagnade" bostadsnlängden Ined

den san1tidiga folkmängden. Dervid ,har jag tyvärr 'nödgats· utel~lnlla året

1890, emedan, sannolikt i följd af' den då verkstäida .bostadsTäkl~ingen,

prin1äruppgifterna för nälnnda år synas vara 'icke fullt öfverensstämmande

111ed rYlotsvarande uppgifter för den öfriga delen af perioden'., För åren

1888, 1889, 1891, 1892 och 1893 visar sig enlellertid, att den begagnade

hostadsITIängden hållit sig nästan alldeles lika vid e11 proportion af onl

kring 815 eldstäder på hvarje tusental invånare. Afvikelserna ullder de

särskilda åren gå högst till 817 och lägst till 812. Sålunda allt igenom

en nästall vågrät linie. lf'rån och 111ed 1894 visar sig deremot ett g~nska

starkt nedåtgående, vittnande Oln inflytelsen af de11 då inträdda bostads·. -
bristen, som framtvinga~ ökad trångboddhet.

Af de llu o111nämllda ulldersökningarna lär med nästan otvifvelaktig

visshet framgå, att åt1l1instone under de sellaste tio åren. Stockholnls

befolkningens bostadsbehof icke vari~ i någon nämnvärd mån påverkadt

af de tillfälliga vexlillgarna i det alhnänna ekonomiska tillståndet inolll

saln.hället. ,Ty det nämnda behofvet' har ul~d~r hela ~enna tid nä~tan

oförällderligt bibehållit sig vid salnma matelnatiska proportion till folk

111ängden. Detta sakförhållande. är äfven ur praktisk synpunkt 'af en lätt

insedd' betydelse. Det bör nämligen i väsentlig måll underlätta beräk

ningarna i afseende på den fran1tida byggnadsverksamhet., som kan anses

erforderlig vid en norl11al folkökning.

Med anledning af deu redan förut befintligabostadsb~istenrnåste en

sådan' beräkning, 0111 den l1U verkställes, kornina att visa tillvaron af ett

n1ycket stort behof af nya bJ:ggnader. Hurllvida detta behof kan kon1ma
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att fyllas redall Ullder de närlnaste årer)' är, deremot en fråga,: på hvilken

det skulle .vara mycket vanskligt ,.att 11U söka gifva svar. På penning-

lnarknaden tordeframtidsutsigterna i ;dennastnnd'-~a ,sig ännu ovissare

än vanligt.· 'Äf~el1 de nu rådande b)Tggnadskostnaderna äro -sådana, att

de måste mana till, betänksamhet· i afseellde på nya byggnadsföretag.

Dryga byggnadskostnader.

En af Stockholms mest erfarne byggmästare har i, dessa dagar på

lnin begäran anstält en '-beräkning af del}-· stegring i, byggnadskostnader,

som här egtrum under de senaste fem; åreIi. Dellna beräkning visar, att

berörda kostnader från 1893 till. närvarande tid- stigit nled i medeltal 50

procent. Stegringen bar varit, ungefär lika fördelad· mellan lnaterialier

och arbetslöner.' Hvad de förra -beträffar, torde de ,11U rådande höga pri

sen kn'appast kunna bli af l1ågon lång varaktighet, särskildt icke för de

vigtigaste materialierna, tegel och trävaror. Dereinat 'är det ju större ut

sigt för 'att arbetslöl1erna skola komma att åtminstone för den närnlaste

tiden hålla sig vid nu uppnådda högre nivåer, meil i så fall måste ju just

dessa höga arbetslöner ·nödvändigtvis äfven hos oss framtvinga användan

det ·af förenklade arbetsmetoder och' en mera planmässig ?rganisatiol1 -af

arbetet. :Att på' deuna väg mycket kall göras för uppnåendet af- ~~elativ

billighet i byggnadskostnader, äfven- vid höga arbetspris, det har erfaren·

heten i andra länder redan länge visat.

Illo1n vår byggnadsilldustri torde särskildt i l1U antydda riktning det

ännu 'finnas godt utrymme för stora och betydelsefulla fra~steg. De nlånga

praktfulla byggnader, hvilka undel~ det senaste årtiondet uppstått vid några

af våra l~ya hufvudgator, vittua obestridligell om att vi för närvarande ha

en arkitektkår, SOlll i konstnärlig begåfning -och insigt torde kunna värdigt

ställas vid sidan äfvell af det yppersta,' som på detta olnråde finnes inol11

något hind. Mell den rent estetiska synpllnktell är icke del1 enda eller

ens den vigtigaste af de synpurikter, från hvilka ell storstads byggnadsindustri

bör bedömas. En af denna industris allra angelägnaste uppgifter torde

onekligen vara att till 'l11öjligast' billiga pris och i t~llräcklig mängd åstad

komma rymliga och sunda bostäder åt, den stora massan af stadsbefolk

ningel1~, Se vi till huru dellna uppgift hjttills blifvit' fyld af vår- ,bygg-

',,-
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Iladsindustri, iså torde :det" befinnas;· att vårt~,vackra, riu:mera så praktfullt

bebyggda Stockholm skulle' kömina skanlligt till korta vid en jämförelse

exempelvis med det i afseende å'- yttre arkitektur långt, m'era" ·blygsamula

Köpenhamn..

Stockholm och utlandet.

Af den senast' utko~na årgången af Köpenhaulns kOllllnunalstatistik

synes, att der finnas alnkring 33,000 lägenheter 'om 2 runl och kök saInt

att årliga medelhyran för dessa lägenheter "är 170 kr. I· Stockhohn fin11as '

endast"omkring 11,000 af motsvarande'lägenheter, och årliga medelhyran

för dessa uppgår' numera till', mellån' 3- och 400 kr., sålunda' till ungefär

dubbelt Ulat 111edelhyran i Köpenhalnn.'

Denna stora' olikhet i byror" visar uppenbart, att äfven byggnads

kostnaderna 'måste ställa sig mycket olika" i Stockholm och Köpenhamn~

H varaf kan' väl detta bero? Helt visst icke endast af deil obetydliga

skillnaden i klimatiska förhållallden. Det är påtagligt att vi bJTgga för

dyrt. .Våra hus synas vara afsedda för sekellållg varaktighet~ " Men i

verkligheten torde en så lång varaktighet mycket sällan bli uppnådd, åt

111instoneicke vid den numera inträdda hastiga utvecklingen af anspråken

på, bostädernas inredning, kOlnfort 'och" utstyrsel. I Berlin hår man på '

grund af en redan n)era än femtioårig bostadsstatistik ,kommit till slut

satse11, att ·ett h11S' i regeln' aldrig blir äldre än femtio år, innan det ln"åste

antingen delvis eller helt och hållet ·ombyggas.

Fördelarna af det solida' byggnadssätt, till bvilket vår, nu gällande

byggnadsordlling tvingar, böra tvifvelsutan ur många synpunkter ,till

erkännas stort värde. Men det kan med skäl ifrågasättas, om dessa för

delar böra ens närlnelsevis uppväga allt det fysiska och moraliska elände,

SOln för hufvudmassal1. af en storstads befolkning bli nästan oundvikliga

följder af höga bostadsbyror och deraf fralntvingad trångboddhet.

Arbetarnas bostadsfråga.

'Till man göra sig närmare reda för huru tillståndet i nu berörda

afseende gestaltat sig. hos oss, så kunna lnycket fullständiga och på samlna
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gårig ITlycket' 'sorgliga' upplysningar derom viniuis lIr .den i ,tryck offent

·liggjorda·. redogörel.sell: för den undersökning af arhetarnas bostads.förhål

lande11 i. Stockholrrr, SOlTI 'på uppdrag af stadsfulllnäktige' år 1896anstäl

des under ledning af d:r Key-Åberg.

Af denna redogörelse fralllgår bland annat, att icke mindre än

'on11cring 3H,OOO personer, motsvarande omkring ll1 af Stockhollns hela

arbetarebefolkning, vid l~nder'sökni~gen' bef~~1n~s vara »inneboende». De

verkllingar, . sorrl detta förhållande är egnadt att me.dfört;t för en stor' del

af. .vår :arbetare.befolknings fysiska och u10ralis-ka. tillstånd, lär j~g inför

denna åbörarkrets icke behöfva llärluare frarnbålla.. '.

·B.eträffallde hyr~sförbålland~na visade undersökningen, att för de af

arbetar~befolkllingen till· 11ufv~,ds~klig del upptagna .smålägenheterna Olll

1, 2 och 3 rum uppgick årliga hyressu·mman till omkring 9 Iniilioner kr.,

nl0tsvara~lde i det närm.aste hälften af hela årshyran .för samtliga bostads

läge.nheter i Stockholm.' Efter run: räknadt stäIde sig hyrorna för s111å·

lägenheter visserligen i ~regeln något lägre än de hyror, 8.om betalas för

större våningar.. Men om 'hyrorna beräkl~ades efter lägenheternas. kubik

rYllld, så utföll deremot' jä~förelsell i motsatt riktning. Vid uppmätning

af on1kring 8,OqO arbetarebostäder, i' hvilka. besök gjord-es,befanns näm

ligen, att hyran för hvai~je k~bikmeter aJ rUlninnebål~et utgjorde i med.el

tal .~ kr. 83 öre, hvilket sanno~ikt är mera än. medelhyran per kubik~eter

för de större bostadslägenheterna. I Staden. inom broarna befanns medel

hyran per kubikmete~~förde olika grupperna af undersökta arbetarebo~täder

utgöra lägst 4 kr. och högst.5 .kr. 80 öre. .Detta är mera än hvad S0111

för närvarande betalas ·per kubikineter f~r ~€ dyrba~aste praktvå1?-ingarna.

vid Kungsträdgården .och Strandvägen.

~ Utsigterna för framtiden.

Så bedröfiiga dessa siffror än Inå förefalla, när de betraktas endast

såsom mätare af det hittillsvarande tillstålldet, så torde det dock på samma

gång finnas innebära ett glädjande bevis. för att redall på grund af eko

norDiska' lagar. detta tillstånd ej kan bli af någon mycket lång varaktighet.

I ilonl nlånga 'olika produktionsolnrådell ha i våra dag:::tr producenterna

allt Illera allmänt börjat uppdaga, at~ när allt komnler omkring, det stora
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antalet små afnän1are besitter större samfäld köpkraft än det lilla ant~let

stora afnäluare. Äfven inoDl Stockholms byggnadsindustri torde en lik-,

nand.e erfarenhet så s111åningoln förluå våra byggherrar att i större om

fattning än 11ittills varit fallet åstadkomma företrädesvis smålägenheter,

enkelt lltstyrda, nlen rymliga, beqvälna och till billigt pris.

Äfven andra lika verksamma drifkrafter kunna 111öjligel1 snart nog

frarnkalla en förändring inonl vår byggnadsindustri i den nu antydda

riktningen. De höga 11yrorna lnåste ju nödvändigtvis under de närrnast

stl1nd~nde åren komh)a att utöfva en" stark 'Joc~else till- ~lY,a ':bygg~a~s

företag, på salll1na gång de llöga arbetslöllerna tvifvelsut~n skola verka i

lTIotsatt riktning. Är det icke i hög grad sanllolikt, att den stridiga infly

telseli af dessa båda omständigheter skall tvinga ~yggnadsverksamheten

inonl vårt samhälle att företrädesvis åt sig utvälja' sådana fält, hvilka er

bj uda dell största lnöjligheten till sparsamhet i arbetskostnader? Ell sådan

sparsalnhet bör ju lättast kunna göras gällande vid samti~~g prodllktion

i större 111ängd af sinseln~llan likforlnade smålägenheter.'

Det är ju lTIöjligt, att franltiden kan kOlnnla att åtminstone delvis

gäcka den förutsägelse jag sålullda tillåtit Inig med. stöd af det nuvarande

sakläget på vår bostadsmarknad och inoll1 vår byggnadsindustri. Men
äfven Oln så blir ~öI'hållandet, skall det icke desto mindre st~ ,lika fast, att

en ökad produktion af enkelt utstyrda, lnell praktiskt inredda sn1ålägen

heter skulle verka till ovärderligt gagn för vårt samhälle.

Ty den trångboddhet, till l1vilke~1 den stora massan, af Stockholnls

befolkning för l1ärvarande är tvingad, är tvifvelsutan äfven ur sanlbälls

synpunkt en lnycket allvarHg företeelse. Dess betydelse är icke inskränkt

till de redan i sig sjelfva svåra olägenheter och lidanden, S0111 , derigenolll

tillskyndas många tusental af samhällets invånare. I ett långt vidsträck

tare onlfång än så och på både synliga och osynliga vägar skola 11elt

visst de skadliga verkningarna af detta tillstånd söka sig fram till och i

olika forIller göra sig' gällande inOlU många af vårt sUlnhällslifs områden

- oc11 detta icke endast för _stunden utan långt in .i kom.mande tider
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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 24 novenlber 18g8.

Ordförande: Generaldirektören R. .ÅKER~IAN.

Till ledatnöter af föreningen invaldes:

Herr Bankdirektören B. Söderbaum,

» » E. E1"icsson,

Direktören H. Granholm)

Kanslisekreteraren Hj. Bennich)

v. Häradshöfdingen Hj. von Sydow,

Intendenten A. Forssell,

» Ingenjören J. W.' Sch'ttmacher,

e. o. Hofrättsnotarien A. Renström)

» Disponenten C. A. O. ·Hvitfeldt,

» Handlanden J. Ytterman.

Herr Fil. Doktor Helmer Key 11öll bäreftel~ ett föredrag om:

Kina och dess kommersiella framtid.

Afsigten" lned detta meddelande är att·~ korthet söka gifva en föreställ

ning Oln de kolossala intressen, SOlTI för närvarande lTIed hällsyn till verlds

handeln stå på spel j I{ina. För att enlellertid, åtminstone tillnärnlelsevis,

kunna derolll göra en antydan, torde det till att börja lned vara nödvän

digt att förutskic~a en hastig öfverblick af landets naturliga beskaffen

het och resurser. Jag har dervid, för att slippa upprepningar och undvika
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närlIlare redogörelser fÖl' 'allt för många detaljer, tillåtit mig att, såsom illu

stration till denna uppsats, bifoga en, för de engelska 'handelskamrarnas räk

ning, på "föranstaltande af l~rd CHARLES BERESFORD, utarbetad förträfflig

handelsgeografisk karta, på hvilken ··finnas, genom' olikfärgade linier och på

annat sätt, betecknade dels de' olikartade naturliga resurserna i skilda delar.

af riket, dels också landets naturliga samfärdselsmedel, de invecklade vatten

vägssystemen sault dessutom de olika pi~ojekterade järnvägslinierna.

Geografisk öfversigt.

Från det inre af Asien utsträcker sig lnot öster, genom Kina, ett bergs

system, vidsträcktare än något· annat på jordeil... V·ester om det kinesiska

rikets gränser har det visserligen i Himalaya.och på tröskeln till Tibet

sina största höjder, luen de. allt fortfarallde väldiga bergmassorna förgrena

sig här och sträcka dels mot öster, dels mot söder och sydost sina. jätte

arnlar, SOIU fylla det n1ellersta OCll södra Kina äfvensom hela norra delel1

af den östra indiska halfön. Ungefär vid den gräns, der den nämnda

förgreningen vidtager, bÖrjar det egentliga Kina, de aderton provinser

nas Kina. Bergen äro här ännu så pass höga, att de stiga ända till

6,000 lneter öfver hafsytan, men äro genomskurna af djupt liggande

floddalar.

I{linlatet i berglandet är lllildt, oc4 de fuktiga somlllarvindarna fram-

kalla en lnångenstädes yppig vegetation, som·gör det för innevånarna lätt
att förvärfva sitt uppehälle. De floder, som genolnkorsa detta bergland,

tillhöra Yangtse-kiangs flodbäcken och äro på grund af nedskärningarnas

ovanliga djup segelbara så godt SODl ända till .sina källor. Med mäktig

bredd fortsätter denna bergskedja, rikt genomkorsad af dalar, mot sydost

ända fram till den af vikar söndersku~na kinesiska kusten och uppfyller,

söder om Yangtse-fioden, provinserna Yunnan, Kweicbau, Runa11, Kiangsi

oc11 Kwangsi, l1tlöpande i de bergiga kustpro'vil1serna I{wangtung, Fuhkiel1

och Cheh-kiang. Något norr om den· 30:de breddgraden ändrar kusten all

deles karakter. Här utmynnar denjätteftod, SOlll kineserna, u11der dess öfra

lopp, benämna Kinsclla-kiang, det vill säga guldsandsftoden, och derefter,

i dess mellersta och södra lopp, vanligell e11dast Ta-kiang, eller'med andra

ord den »stora floden»~ Det är denna flod, ·som af europe ~na gelnenligen

kallas Yangtse-kiang, ehuru. detta namn icke tyckes vara vidare gångbart
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bland kineserna.' Ö·sterut. fråll staden. Ichang, något 'öfver '1,obo eng. lllil

fråll flodlnynn'ingen, vidta'ger ett slättland, eildast då och då afbrutet af

el1Siaka bel~gskanlnlar, och detta slättland, SOln utbreder sig på båda sidor

om flode!l, utgör det nedra Yangtse.~området. I norr' begränsas det åter

af en br'ed bergskedja' Sinling-shan, .den sista i norr af de väldiga bergs

fOflllationer, SOlU nl'ot öster utgå' från Pamir-platån. Nedanför denna väl

diga bergsforination utbreder sig ett anl1~at, delvis med Yangtse-slätten sanl

manhängande slättland ned Inat kusten på ömse sidor 0111 den bergiga

Shantung-halfön .

»Märkvärdigt är det», skrifver den berölnde tyske geografen VON

RICHTHOFEN ,»med .den skarpa kontrast, som .råder luellan norra Gc11 södra

Kin·a. .Mest utpreglad är denna skilnad, 0111 Ulan med naturen i södern

jämför de högre .liggande, delvis hergiga,' nordvestra delarna af landet

Öfverallt, i ,såväl .}lÖg- som . lågland, på berg och i dalar, utbreder sig

nämligen här'. ~tt :blott någon gång afbrutet, gulaktigt täcklager af ett

slags lös, ofantligt porös, leraktig jord, kallad »lCBss»'- hvars stora kalkhalt

dock. gifver den· en så pass stor fasthet, att dell på vissa ställen, der den

blifvit uI!dangräfd af .vattnet, kan bilda höga lodräta väggar. Eil gång,

oändliga tidrynlder tillbaka, har. denna »lcess» blifvit ditförd af vinden

i form" af stoft och sedan qvarhållits af forna steppers gräs och örter,

så att det sålunda bildade jordlagret nu fyller de förutvarande, lIlyeket djupa

urbålkningarl1a. Genom. denna ytters't porösa. jord gräfva sig floder och'

strölllnl.ar med lätthet fåror; 'ofta till mer äll 100 metei's djup. De under

gräfva lrnssgr'unden salnt upplösa OCll föra den med sig: det är derför

dessa floders vatten blir gult. De frånskilja ur sanden, SOln så SIllå

ningonl sjuilker och afsättes, alla finare leraktiga pal~tiklar, hvilka alltjärnt

spolas vidare bo'rt .nJed vattnet. En väldig flod, H \vang-Ilo eller den »gula

floden», no.rra Kinas llUfvudflod, upptager i sitt vatten alla dessa genolll den

nämnda lmssfol'mationen' rinnande tillflöden och med deln de deri be

fintliga lcesspartiklarna,. af hvilka de finaste föras ända ned till hafvet».

OfantHga äro de naturliga resurser, som detta väldiga rike gömnler

inO!11 sig, och på grund af dess. stora utsträckning, dess skiftande natur

i norr. och söder sault omvexlingell lnellan dalar och bergland äro de

också '-af mycket olika art. Bergstrakterna äro iallnlänbet 111ycket rika på

mineralier, men a~la dessa naturliga lljälpkällor ligga ännu nästan oanvända.

Dell moderna företagsamh(?ten liar änllU knappast' kunnat ens i en ganska
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ringa grad börja tillg.odogöra sig derll.· I Manchuriets sallltliga tre provin

ser i norr finl1e~ t. ex. bla.nd alln~t både järQ och guld jämte fruktbara

dalar, lämpliga för spanmålsproduktion, och vidsträckta, jungfruliga skogar,

äfvensolll ofantliga stenkolslager. Dessa sistllälTInda fordra endast maskiner

för att kunna bearbetas och skänka. en IÖl1a~de exportartikei. Manchuriets.

stenkol anses dessutölll till sin qvalitet öfvel'lägsna delll, som redail på

al').dra ställen i Östasiel1 brytas, t. ex. i Japan eller i grufvorna vid Kaiping,.

i Killas nordprovins Chillli.· I provinsen Shantung, som bildas af en ber

gig balfö, söder om Gula flodens nedra lopp, finnas likaledes utmärkta.

koltillgål1gar af öfverlägsnaste qvalit~t; I detta liänseende öfverträffas dock

alla de öfriga provinserna af Shansi, S01:n förfogar öfver rent af 11äpnads

väckande resurser i den vägen. Det är just kolutförselll derifrån, som

den tyska .företagsamheten fralndeles ämnar söka leda genon1 Shantung

öfver I{iao-chow. Isynnerhet äro tv~ olnrådell af S11ansi, I~u-distriktet i

söder . och Ping-distriktet i norr,. i besittning af ofa11tliga koltillgångar i

fornl af flötser inscllal{tade i sandstenslager. Kolen bestå här af rellaste

antracit af .stor fastllet, så ~tt man lätt deraf kan få block till hvilken

storlek sorn belst. Sandstensbädden ä~ dessutolll mycket hård och. tillåter

utall svårigllet. upplluggandet af stora rum. utan användande. af stödje-.

nledel.

Enligt af von ·Richthofen anstälda mätningar finnes ensarnt j Ping

olnrådet en kolförande areal af 30,000 qv. kiloln.eter; hvilk~t lned hänsyn

till genomsnittsmäktiglleten torde kunna beräknas lemna lninst 630 mil-o

liarder. tons kol. Med verldens nuvarande kolförbrukning skulle detta kol

lager. ensan'lt . vara. tillräckligt för att fylla 11ela' bellofvet un·der 1,260 år ..

Strax vester 0111 detta distrikt ligger ett annat af. 14,000 qv. kilometers 0111-·

fattiling ---:. OCll likväl utgör allt detta. endast en del af de ofantHga koltill-,

gångarila i dellna provins. Priset per ton varierar för' närvara.nde . på

platsen, vid de endast af kineser GCll i ytterst. ringa utsträckning bearbe

tade grufvorna, mellan 20 öre och omkring en krona. I närheten af. sta-

den Lungan i samUla provins finllasäfven, efter hvad det uppgifves, rika.

järnmalrntillgånga·,r. I 11vilken mängd låter sig ännu icke m~d ~estänld

het beräkl1a~ n1en beskaffenlleten.. af denllfilUalu1. lär, i motsats lllot de· flesta.

andra .östasiatiska järnlllallner, vara förträfflig, och är den derför af kil1e~

sen i och för stålberedning särdeles eftersökt. Rika ~ineraltil1gångarfinnas·

för öfrigt. på många ställen, säl'skildt i rikets södra och sydvestra provil~-
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ser, ·i synnerhet" Yiinnan och Kweichau.. Kol afutmärkt qvalltet anträffas
.i 'olika delar. af .Yiini1an. I de si~tnämnda b'åda pr~vinserna finnas

också saltgrufvor - 11är .ofvan jord och icke såsoni . i Szeclluen ned·

sänkta. i brunnar och fördjupllingar ~ hvarjälnte. äfven bly, järIl,

tenn OCll zink härifrån exporteras,' om också, på grund af bergsin

dustriens . låga' ståndpunkt, i telnIigen ringa utsträckning. Förutom järn

och kol. finnes för örrigt här, litet hvarstädes,' i öfverfiöd äfven kop

par, svafvel, mineraliska oljor, qvicksilfver och zinnober samt apdra

värderika metaller, hvilka genom jordytans brutna beskaffenllet mån

genstädes ligga franllne i dagen. . I vägen för grufdriften stå emellertid

llär. flera 11indrande. omständigheter, bland annat äro många af .de bästa

grufvorna 110pplöst vattendrällkta. Dessutom' säger. det sig sjelft" att in

gen grufdrift gerna kan med någon utsigt till frarrlgång upptagas, förr

än man fått .järnvägar byggda, 11vil~a för låga frakter kunna föra dess pro~

dukter ut. på verldsmarknaden. Särdeles' rik. på naturliga resurser af alla

slag är äfven den, vid öfra Yallgtse belägna provinsen Szechuen, som· redan

nu producerar. en stor .mängd varor af ~ värde, såsom silke;' va~ och tobak,

allt .artiklar af utmärkt beskafIeilpet, llvarjämte äfven spanrnål och te i

öfverfiöd .produceras, 'orn',' också af llå~ot underlägs~n qvalitet. Bomull

växer här ymlligt, fileil' odlingen deraf har de senaste åren gått tillbaka på

gru~d .af den stora införselll af indiskt bomullsgarn . Szechuen är sannolikt

den af Ki~las provinser,. som, mest utlnärker sig genom en jämn' välmåga,

OCll eget äfven dellinest älskvärda' befolkllingen. Ett kinesiskt ordspråk

,säger 'lned llänsyftnillg på 'Szechuells ekononliskt lyckliga situation: »du

skall aldrig ,i Szechuen träffa på en mall, som bär sig ohöfviskt åt». Det

katl också förtjena 11älnnas, att det äfvell här;' likasom i de flesta andra

kinesiska provillserna, finl1es riklig· tillgång på ännu fullkomligt orörda kol·

och järngrufvor-.

Så vidt lnan af 11ittills gjorda, ännu tenlligen ofullständiga undersök

llingar kan sluta, synes det emellertid, SOln onl de på. lllineral rikaste pro_o

vinserna skulle. vara de på önlse sidor 011:1 Yangtse-floden liggande HUllan

Dcll Hi.lpell.' Dessa båda' äro också nästall de ellda, i llvilka, kineserna

sjelfva ornsider· börjat gripa sig all med att försöka tillgodogöra sig landets

illdustriella möjlighet~r. HallS excellens CHANG CHI TUNG,. vice-konung

öfver, dessa båda provinser, alltagligen' dell1nodernaste ocll mest europeiskt

sillnade af alla kinesiska mandariller,.eger sjelf der talrika kol-, järn- samt
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, :~ndra. grufvor. och. har äfven gjort allt hvad i hans förmåga, stått för att

bearbeta; dem efter., modernare lnetoder. Hall upprättade till och med, ~Ö!

'i9ke länge sedan" två ,masugnar, ett försök som dock, hV,a<:l det eko110miska

l.~esultatet allg~r, alldeles. misslyckades, ,så att, han Ined stor förlust, måste,

.qraga sig tillbaka och öfv~rlerrlna alla sina grufveföretag till ett kinesiskt

bolag, son1 numera fullföljer de~, ocl~ icke utall framgång. I det hela

-synes· det enlellertid, SOIU om kineserna ~nnu, icke skulle vara fullt i stånd,

,att sjelfva öfvertaga ledningen och bedrifvandet af moderlla industriella

företag. De fabriker, de sjelfva haft eller ännu hafva om 11änder, ha nä

:~tal1 alla gått Ined mer eller ITlindre förlust och förr eller senare antingen

Tåkat i förfall eller öfvergått i utländsk ego. De af Chang Chi Tung anlagda

bomullsspinnerierna i IIankow sägas för 11ärvarande 11afva svårt att reda

-s,ig, eh~rl1 de enligt s'akkunniges påståendell ,under rationell ledning borde

bära sig utlnärkt. Dell enda llloderna kinesiska fabrik i dessa båda pro

vinser, som SYlles gifva någon rikligare afkastning, är en år 1897' med

·ett kapital af 300,000 Haik\van tael * upprättad tändsticksfabrik. **

Vattenvägar.

För en riktig uppfattning af Kinas kOlnmersiella utvecklingsmöjlig

'heter ocll resurser torde det vara 11ödvändigt att äfven litet redogöra

för det system af vattenvägar, 11vilket sedan årtusendell utgjort det kine

siska rikets 11aturliga och enda sanlfärdselsmedel. Det finnes i 11ela landet

-endast ett fåtal platser, dit eller till hvilkas närhet icke någon vattellväg

leder, och dessa v3:ttenvägar äro, i fråga om ett möjligt framtida uppsving

i Killas ekollorniska lif, knappast af mindre vigt än alla dessa projekte

rade järnvägslinier, SOIU för närvarande i hela den civiliserade verlden

.ådraga sig en så liflig upplnärksamllet.

Kina är, såsoln vi redan antydt, rikligen bevattnadt OCll genomskuret

,af några af v,erldells förllämsta fioder.' Men vid sidall deraf finnes också

ett storartadt, vidt utgrenadt kallalsysteln, som daterar sig sedan ell 600 år

tillbaka~ Liksom allting annat, som i· Kina blifvit af menniskol~änder

·danadt, är äfvell detta numera på förfall. Den så kallade, »8tora» eller

»Kejsarekanalen», ett 'på Sill tid enastående mästerstycke af ingenlörskonst,

* Se längre fram, sid. 37.
** Angående' införandet af vesterländsk industri i Ki~a se närmare längre fram,

;,sid. 94 och följ. ,

2
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som för~inder/_det llordligaste' Kina med Yangtse-området, är på flera stäl-

len raserad och alldeles uppgrulldad. En europeisk ingeniör, som nyligen

berest denna kanal lläi~a nog i hela dess längd, fann dock, att den på en

sträcka af flera hundra mil ännu är fullkomligt farbar för grulidgående·

fartyg. Stora summor afsättas årligen a~ den kinesiska regeringen för

vattenvägarnas och specielt denna farleds underhåll, men på gtund af

vederbörande mellanmyndigheters oärlighet kom rna dessa medel endast i

ganska ringa utsträckning det afsedda ändamålet till godo.

Denna »stora» kanal, den längsta kanalförbindelse i 11ela verlden,

passerar under vägen från sin utgångspunkt invid Tientsin till sin slut

punkt vid Hangchow-bugten, söder om Yangtse-mynningen, -flera vatten

drag -- deribland Kinas båda största floder, Hwang-ho och Yangtse

kiang - och under sådana omständigheter är det lätt nog att inse, hvil

ken ofantlig betydelse det för Kinas inre handel 111åste ega, att detta väl

diga kanalsystem försättes i brukbart skick.

Yangtse·kiang är Kinas största flod och näst Amazonfloden den

längsta iveriden. _Dell passerar genom Kinas rikaste .provillser och..

bar en längd af 3,000 a 3,500 eng. mil. Dess floddal utgöres af eil

areal om 700 a 750,000 eng. qvadratmil. Under sommaren är Yangtse--

_kiang för oceangående fartyg endast farbar intill 630 eng. mil upp från haf

vet, d. v. s. till Hankow, vid inflödet af bifloden I-Ian, ett slags för-

, stad till'det midt emot, på högra stranden af Yangtse belägna Wuchang-fu,

hufvudstaden i Hnkwang..provinsen (Hupeh och Hunan). Ofvallom Han

kow blir navigationen svårare, mell är dock icke farlig. Ångare af lueder

storle~ kunna gå ända upp till Icbang, inOln samlua provins, Hupeh, 370·

mil ofvanför Hankow. Häraf framgår, att flodell är farbar för ångare på.

en sträcka af 1,000 Inil upp från kusten, och kinesiska flodbåtar fortsätta.

sedan ytterligare en 450 mil 11ögre llpp, det vill säga ända till Chul1gking,.

den vigtigaste handelsplatsen i qell rika provinsen Szechuell. Det största.

hindret för denna vidare flodfart utgöres af e11 lång följd af visserligell lång

sträckta, men strida fall- eller forsar, SOlD hörjar ofvanför Ichang. Utorn af.'

nämnda kinesiska djunker trafikeras dock dessa forsar nUluera äfven af

särskildt konstruerade, grundgåellde akterhjulsångbåtar. Allt om allt är

floden, under gynsammH omständigheter, farbar ända till ungefär 2,000'

eng- mil från sin mynning. Tyvärr är dock vattenståndet i floden på olika,

ställen och vid olika tider af året mycket skiftande. Under resan uppför-
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f,

kart inan på ett, s~älle träffa 7 'a 8- fots, vattell, dernlall endast finller 4
fot på 'återresan~ H'Vi1ket.,~a'rtyg som helst om 16 a 18 fots djup kan på

sommaren utan svårigbetgå.:_ ij.J1da upp tillIchang, men om vintern intet

, fartyg med större djup än 6 fot~ Sjelfva hamllen vid Ichang är alltid

tillräckligt djup äfven för de största. ~ceål1ångare - konstel} är bara' att ,

komma dit. Lord CHARLES BERESFORD hvilken nyligen på uppdrag af

de brittiska handelskamrarIlas centralkolnite besökt Kina,* anser, att

fallen ofvanför Icha11g äro lättare att passera än de·redall ined framgång

trafikerade Nil-katarakterna. Han påpekar också, att de ifrågavårande

forsarna lned största, fördel skulle egna sig för anläggandet af elektriska

kraftstationer för fabtiksdrift, på san1ma sätt som Niagara.fallet, eller l1är~

lnast kanske för att hala llpp båtar mot strömmen, efter ett system, som

i Japan på ett genialiskt sätt blifvit tilllälnpadt vid Biwa-sjön. Det torde,

i detta samman11ang vara af i11tresse att erfara, 'att engelsmäi1nen bär

till skydd för ellropeiska h~lldelsintressen statiollerat en kanonbåt med

akterbjul" och endast två fots djupgåe11de; efter en modell som förut pröf

vats på Nilen.

Näst Yangtse-kiang är derl för Kinas handel vigtigaste' floden den

nedanom Cantoll utmynnande' Cbu-kiang eller Perl-floden jämte den vestra

af dess förgreningar uppåt landet, kallad Si-kiang. Nlidt utanför myn

Ilingen af denna flod ligger ön Hongkong, som år 1832 bIef en engelsk

besittning~ Mellall Hongkong och Cantol1 med de' der ofvanför ligga~nde

provinserna är handelsornsättl1ingen lnycket liflig och oupphörHgti stigan

de, eburu nästa11' uteslutande under brittisk eller kinesisk flagg.

Norra Kinas största flod är Hwa11g.ho, hvilk,en, såsom vi förut.

alltydt, fått sitt namn på grund af 'del1 glllaktiga jordart den för med

sig, hvilken äfven färgar sjelfva llafvets vatten ännll flera mil utanfÖi

flodens mynning. Denna flod upprin11er i Kokollors högland, icke långt.,

från Yangtses källor. D.ess hela längd utgör också o111kring 3,000 .eng.

uli1. Efter ell lång båge åt llorr,geIloln Kansuh och Maligoliet, tagel~

den en sydlig riktning och bildar så grä11sell rnellan Shensi och Sballsi;

* Lord Beresford~ den bekante pR,rlamentsledamoten och en erkänd autoritet på.
särskildt det sjömilitära området, bar -för' sina iakttagelser, i sanllnanhang med full
görandet af detta 'uppdrag, afgifvit en längre redogörelse" hvilken n'yligen i bokform
blifyit_ tillgänglig och erbjuder det utan tvifvel nyaste, på samma gång som ett i ,allo
förträffligt stoff till studier för den, ,som öuska,r skaffa sig kännedom om våra dagårs
Kina och dess förhållanden på olika omraden. .'
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hvårefter' den flyter ·österut oc~ i Honan; olnkring 80 eng. mil vester

Oln Kaifong-Iu, träder franl på den stora kinesiska slätten. Hwang-ho

utmärker sig genom ~ ett obehagligt kynne, derigenonl- att den har för

vana att, tid efter annall ändra riktlling, tiil följd deraf att de massor

.nf ytterst porös substans, som den 111edför, 'efter hand afsättas och åstad

komma betydande tlppslamningar, hvilka i sin ordning utgöra ell stän

dig' orsak till öfversvämnillgar, äfvensoln tiil förändringar af sjelfva flod
bädden. Än har den, såSOln nu, utmynnat 'på' norra sidall af Shantung,

i Pe-chihli-viken, än söder om nälnnda halfö, -i G-ula Hafvet, der 'den Ilade

sitt utlopp, då dell första autentisk~ kartan öfver Kina uppgjordes år 1853.

Egendomligt nog var det just detta salDUla år,' den sista gången ändrade

kurs och skar sig ut till kusten genom Sill nuvarande -flodbädd. Dess

öfversvämningar- hafva icke säilan åstadkommit ofantlig förödelse och vållat

stora förluster af Inenniskolif. Så t. ex. vid de sellaste, under år 1898,

då flera millioner .,n1enlli~kor fingo sätta lifvet till -:- och det är således

icke utall skäl dellila fiod äfvell fått nalnnet »Kinas sorg». Att för

framtiden föreko'lnma sådana öfversvälnningar och sätta den oregerliga

floden i farbart· skick, är' dock utan tvifvel ett mycket kinkigt il1geniörs

problem, 11vars realiserande dessutolll skulle kräfya ofantliga surnInor. För

l1ärvarande är floden, vid högt vattellstånd, äfven för oceanångare segelbar

i det" närtllaste till den punkt, der den skäres af Stora kanalen, Inen vid

lågt vattenstånd är' djupet icke 11eller 11är större än 7 a 8 fot.

De ofvan·.anförda vattenvägarila äro de för Kinas 11andel vigtigaste,.

Illell vid sidall af de~sa finnas äfven .andra af ganska. stor betydelse.

Bland delll nlå näUlnas H"rang-poo eller Woosung-floden, en biflod till

Yangtse, . nlärklig derför att den för närvarande förriämsta af .alla Kinas

handelsplatser, Shanghai, är vid dell belägen. Bland öfriga floder äro

att lnärka, i llori"a Kina" Pei-ho, ofvanolll hvars mynning ---- vid Taku

~ den stora handelsstadell Tientsin ligger, äfvensolD, inom den manchu

riska provinsen Shingking,' en flod vid nallin Liaa, som bildar infartsvägen

till det på senare tider så .ofta omtalade Ne \Vchwal1g, den' enda af de

kinesiska traktathamnarna, som ligger utanför det egentliga Kina. Vidare

nn~es M~n-floden i ]Tuhk~en nied den. ansenliga staden ochtraktathamIlen

~'OOCll0W-fu. Kinas -'floder erbjuda -i _alllllänhet ~tora' -svårigheter för an

lägg~nd~ af h'iinlnal~ .olped'~lqart"vid de'rasi',uti.o'p[) -på ,gru'I}d 'at .~e be

tydliga upps]alnning~r, som i 'h~fv~t, ut~l~'fö~ ,derris,·.tn);ii.11iDgai~·:bilda: ·verk-

I.,.
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liga undervattensbarrierer eller bankar.. Af bifloderna til~ den väldiga

Yangtse-kiang är ~an ·den vigtigaste, utnlynuande vid ~ankow, den för

IläInsta handelsstaden i det inre, och. erbjudande el1 farled) som under

somlnaren är djup nog för de största kinesiska djunker, ehuru dess vat

tenstånd i januari och februari knappast är ellS fem fot.

Bland öfriga inlandsvattep. nlå llämnas Tungting-sjön i Hunan söder

Oln Yangtse, hvilken sjö 1111mera skulle vara öppnad för utländsk trafik,

ehuru faktiskt ingen sådan ännu kommit till stånd.· I denna' sjö utfalla

äfvell, från flera håll, segelbura floder - bland dem Siang-kialig - hvilka

erbjuda förträffliga tran~Portvägar' till och från. oli~a delar af denna

utomordentligt rika provins, hvars. öppnande för ellropeisk handel och

företagsalnnet länge utgjort ett önskningsInål, ehuru hittills alla. ansträng

ningar . j .den vägen strandat,' närmast på dell grund att befolkningen här

~era än i någon af de andra provinserna är särdeles fiendtligt stä1nd

Inot »den rödhårige barbaren), lned andra ord europeerna. På Poyang

sjön, likaledes söder om Yangtse, i provinsen· Kiangsi, synas dessa der

elnot 11afva lyckats innästla· sig. Åtminstone uppgifves det, att denna sjö

för närvarande och med gans'ka god fralngällg lär. trafikeras af ett antal

lnindre brittisk~ ångslupar.

Område och befolkning.

Det kinesiska riket är större än llela Europa tillsulnrnans. På grund

af sin betydliga utsträckning i 1101'1" och söder har det inom sina gränser

att·· llppvisa SalTIllla betydaIide skiftningar i fråga onl kliInat, och växtlig

het, som för öfrigt elldast förekomma. inoln Ryssland och Förenta Sta

te·rna. Peking ligger på samma breddgrad SOln Madrid, Ohllngking S0111.

Ka.iro och Shanghai sonl Madeira.. Till arealen kan Kina emellertid icke

på långt när jämföras med. Ryssland, hvars oIllråde upptager icke luilldre. '

än en sjettedel af hela jordens landyta, under det att Killas icke ens

når· upp till ell tolftedel. Men så är· i stället Kinas befolkning så I?Yc

ket· talrikare. Rysslands~ beräknad till något öfver 129 millioner, utgör'

endast ungefär en tredjedel af Kinas,. ehuru den förra likväl har ett.

nära nog dubbelt så stort onlrårle att sprida sig öfver. Hittills har dock,

efter hvad man anser,. Killas befolkningsmängd blifvit ·något. öfverskat.tad~
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E~~lligt senaste. beräkning.ar angifver ») Th,e Statelnan's Year-book» för 1899

förhållalldet mellan Kinas ytinnehåll o,ch folkln~~gd p~ föJja~lde sätt:

Egentliga Kina . _

Lydriken:
Manchuriet .__

Mongoliet o ~ _

Tibet' . . . . _

Sungariet . __ e •• _

Östra Turkestan _

ytinneh.
~,336,841 'fDlkm., 386,000,000eng.

qV"mil

» 362,310 » 7,500,000

» ~,288,OOO » ~,OOO,OOO

651,500 » 6,000,000

» 147,950 » ~OO,OOO

» 431,800 580,000

L-

Sumllla eng. qv.-mil 4,218,401 foIkm. 402,680,000

De officel1a kinesiska siffr~rlla, som referera sig till en år 1842 före

tagell folkräkning i det egelltliga Killas 18 provinser, inberäknadt For

lllosa, ställa sig väsentligen 'högre. Enligt de salllmanräkningar, som då,

verkstäldes, kom filan , dock till olika result~t - enligt en utgjorde hela

folklnängdell 413,000,000, enligt en annall elldast 350,000,000. I ned~n

stående tablå öfver folkmängdens fördelning på de olika provinserna" SOln

vi efter »8tatelnan's Year·book» återgifva, betecknar * officiella killesiska
. .

siffror för 1882 oell t' sådana för år 1879, under det att befolknings-

siffrorna för ~"uhkien (lnedfrånräknande af Formosa och Pescadorerna)

och för Anhwei äro baserade på ell äldre cellSUS af år 1844.

Cllihli t ytinneh.
58,<949 folkm. 17,937,OQO, pr qv.-mil. 304-,.. --.---.. ----... -- eng.'

qv.-mil
Sllantung * --------------- » 53,762 36,247,835 » 557

Sllallsi * --------.--------- 56,~68 » 12;211,453 ,» 221

Honall * .----------- -- .. -- » 66,913 22,116,827 340

Kiangs.u * --- ... _---------- » 44,500 20,905,171 470.

Ållhwei (Nganhwei) ______ » 48,461 » 20,~96,288 » 425

Kiangsi t --- ----------,----- » 72,176 24,534,118 340

Cllehkiai1g * -- ... --------- » 39,150 1.1,588,692 ,» 296

Fllhkien -------_ ...----- --- 3,8,500 » 22,190,556 ~> 574

Hupell * ------ ---.. _.. --... -- » 70,450 » \ 34,.244,685 » 486

.Hunan * -----------.------ » 74,320 ~ 21~OO2,604 ») . 282

Shensi t -- .. _----- ._- -_ .. --- 67,400 » 8,43~,193 126

Kansuh t __ o --- -- ~--- --- ... - 125,450 » 9,285,377. » 74
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:Szechuen * --._----------- ) 166,~00 67,712,897 ~ .406

Kwangtung(med Hainan)* » 79,45p 29,706,249 ~ 377
Kwangsi t .. _---------- .. _- )} 78,250 5,151,327 65

Kweichau t ---,.----------- » 64,554 7,669,181 » 118

Yiinnan t --- --------------- 107,969 383,721,576 108

Summa eng. qv.-mil 1,313,328 folkm.383,253,029 1. pr qv.-mil292

Enligt det kejserliga kinesiska tullverkets statistik residerade år

1897.i Kinas öppna hanll1&r tilIsan11uans 11,667 utländingar. Bland dessa

voro 4,929 engelsmän, 1,564 amerikaner, 1,106 japaner, 698 franslnän,

'950 tyskar, 975 portugiser, 362 spanjorer, 147 danskar samt 439 svenskar

-OCll norrmän, luedan öfriga nationaliteter endast voro representerade af ett

fåtal personer hvardera. Ungefär hälften af utländingarna äro bosatta i

:Shanghai. Dessa siffror ega för oss ett särskildt intresse, i det att de

'utvisa, att vi bJand frän1lillgarna i Kina. långt ifrån utgöra någon för

-svinnande miiloritet och att vi således verkligen icke sakna vissa intressen

.att der bevaka.

Alla europeer, som med kineserna kommit i närInare beröring, skildra

·dem såsoln en ras i besittning af en ganska aktningsvärd individuell be

.gåfning. aln någon nationalkänsla i egentlig mening kan det deremot

110S dem knappast blifva fråga, och det torde derför blifva svårt att af

!{ina skapa något slags nationelt helt i lnod~rll lnening, men utan tvifvel

torde kinesell do.ck alltid, såsom individ,. vara i hög grad tillgänglig för

'yesterländsk civilisation, om lnan lyckas isolera honom från inflytandet

af rasens traditioner och fördomar. Kinesen har fattiginans vanor, och

11ans enkla behof 11afva nästan blifvit till ett ordspråk, men detta betyder

'naturligtvis icke, att ha11 ej, lika väl som andra l~ellniskor,skulle Kunna få

'nya och alldra kulturbehof, om han endast finge tillfälle Gell anledning

·dertill. Fran1förallt. är kinesen född köpman och dertill en utrnärkt yrkes

:arbetare, som med största lätthet sätter sig in i olika .yrkens teknik. Så

som lefvande arbetsmaskin betraktad, kan mall rent af anse honom såsom

idealet för hvad en menniska kan utveckla sig till i den vägen. Mrs

Archibald Little, som. i många är vistats i Kina. och öfver dess land och
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folk skrifvit ganska intressanta kåserier, yttrar' på' ett· ställe, bland annat,.

följande:

»1 Kina vet man icke af några söndagar, utan alla dagar äro arbets

d~gar. Kinesen är städse l;>eredd och vi~lig att arbeta,' dag och natt, såväl

'för sin familj som för sin husbol1de. Bättre tjenare kan man aldrig få. '

Han fördrager underg~fvet hugg och slag af den, af hvilkell Ilan är be

roende, om sådant kommer i fråga, och stupar, om det gäller, på sin plats ..

Såsom kock öfverträffas han endast af fransmannen -.:.. SåSOlll betjent och

uppassare har han icke sin like. I alla möjliga afseenden oss olik, till

hör han" i hvarje fall en ras, SOln icke saknar åtskilliga förträffliga och

framstående egenskaper.})

Religionen spelar i det hela för 'kinesen en ganska underordnad roll ..

Tre reHgionsformer äro eUlellertid, sedan gamn1alt, officielt accepterade, nän1-

ligen confucianisnl, buddhism och den s. k. taoismen. Kejsaren är ri

kets andliga öfverhufvud och- kan ensam, i förening lned sina närlnaste·

anförvandter och ministrar, utföra det, lilla, sonl finnes af officiella religiösa

cerelllonier. Ingen ecklesiastisk hierarki underhålles på statens bekostnad.,.

och för confucianismen existerar icke något slags presterskap. Den sist

nälnnda har visserligen, på sätt och vis, rang och heder af statsreligion t

men det kan i sjelfva verket starkt ifrågasättas, huruvida denna lärn ens

kan vara att betrakta såsom någon religion. Men frånsedt de' perio

diskt återkolnmande hyllningsfester, som egnas Kong-fu-tze' s minne, och,

alldeles utal1 samrnanbang med dessa, förekommer en officiell kult af ett

slags formalistisk och panteistisk karakter, i det att kejsaren årligen i

egen person utför ofierceremonier på Hilllmelen~ och Jordens altaren.,

Utan' tvifvel salnn1anbänger helighållandet af Confucii n1ini1e filed den dyr~

kan, sorn kinesen i alhnänhet sedan urminnes tider egnar hädangångna,

generationer. Hvarje familj hyllar sålunda sina förfäder med en alldeles,

särskild kult och bringar dem årligen offer i deras egenskap ,af ett slags:

skyddsandar för den lefvande generationen. Det' kan öfverhufvudtaget vara

tvifvel underkastadt, huruvida kineserna i det hela kunna anses hafva vare,

sig gudar eller afgudar i vanlig mening, eller om det icke skulle vara rikti·,

gare att säga, att de förfärdiga och uppsätta lninnesstoder och taBor öfver

framstående, ädla och goda män, hvilkas andar antagas vara närvarande~

då man' egnar dessa symboler sin hyllning. Också förekom'mer i Samll1an

hang IDed confucianlsmeh, om man b'ortser' från den öfver' hela riket ut-
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sträckta kult, son1 egnas de hädangAngna, ganska litet af yttre cere

lnonier. Studiet och fullgörandet af de gamles moralfö~'eskrifter utgöra

c0l1fuciane~1s'enda pligt~r. Taoismen~"som ursprungligen ocks"å 'var ett slags.

filosofisk lära; ehuru af ell viss mera metaJysisk-karakter, har deremot fråll

buddhismen, hvilken för öfver 1800 år sedan" infördes i Kina, lånat en vid

lyftig kyrklig liturgi och ritual.· En stor del af den lägre befolkningen

bekänner sig till den sistnämnda - i mellersta, äfve'nsom södra' Kina, be

gagnar man' sig i alhnäl1bet af alla tre' religionerna Oln hvartannat eller

på en gång. Alla sinologer intyga emellertid, att det religiösa lifvet <Sfver:.

hufvudtaget är lnycket svagt. Kinesen är öfvervägande. praktiskt a11lagd

och frågar i det hela mycket litet efter metafysiska funderingar och grubb

lerier. Han tänker sällan' eller aldrig på religiösa .ting, utom möjligen då.

något går honom emot, och äfven då håller' ban' sig helst till sina spe

ciella fauliljegudomligheter.

Sina döda begrafver kinesen SOIU det faller sig, och likkistorna leo1nas·

ofta hvar som helst, äfven lnidt på öppna fält, der de få blifva stående i åratal

ofvan jord, till följd. hvaraf grafplatser, Ined och utan ojordade lik, oupp

hörligt och öfverallt förekolnrna~ Detta har äfven visat sig medföra åt

skilliga allvarsan1ma olägenheter och bar utan tvifvel bidragit till att göra,

klimatet osundt., Ricllthofen påpekar också, huru. man i detta: land· atle

der 'minsta lilla rännil för att anvåndas till bevattning; för att derefter, sedarl'

vattnet fått stagnera i. pölar och ilppdälllningar,- återledas till den gamla

källan, äfvensom huru också de aflidnas lik icke sällan få stå och för~

ruttna i sina kistor på de öppna fälten, hvilket· ju ovilkorligen ll1åste fÖr

orsaka en allluän förorelling af all vattentillgång. Särskildt under del}

varilla årstiden kan 11lan i följd deraf icke i Kina, utan största fara,

dricka okokadt vatten, hvilket också kineserna sjelfva sedan urminnes tider

fått lära af erfarenheten, hvarför de äfvell alltid koka: upp sitt dricksv~tten,

som de då i stället, för att göra det smakligare, tillsätta' Ined hvarjehancla

aromatiska örter. Flera sådana hafva dervid komlnit till användning,' innan

IDan hittade på att· begagna' sig utaJ tebladet - och tedryckens UppkOll1st

torde sålunda" från börjarl vara ~tt 'söka i ett sanitäi~t preve~ltivt intresse
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Regering o~h administration.

Den nuvarande kejsaren i Kina, KWANG-Hsu, är född år 1871
. '. ." : ",'

1)c}:l prokla~e~ades till kejsar~ den 22 januari 1875. Hans fader är prins

'CHUN, sjunde son i ordni1?gen af ?en år 1850. aflidn~ k~j~ar T AO' KWANG

·oc~ yngre brod~r till kejsar HIEN-FuNG, hvilken år 1861 efterträddes af

sin ende son kejs~r rrUNG-CHI.

KWANG-Hsu är ;den nionde kejsaren ~ ordningen af den manchu

ris~a eller s. ~. ,+~ING~dynastien, hvilken år 1644 efte~trädde den inhemska

MING-qynastien. I Kina finnes .ingen arfslag i fråga om tronföljden,

utan tillkomiuer det hvarje suv~rän att bland sin familjs n1edlemmar af
en y1tgre ue:neration sjelf utvälja sin ~fterträdare. Då kejsar Tung

Chi, utan att i detta afse~ud,e h~fya träffat någon bestämmelse, helt plöts

ligt vid 18 års ålder afled (1875), blef följden den, att l1ans moder,

.enka e~ter,kejsar Hien-Fllng, vidtog sina åtgärder för att på tronen

uppsätta en fyraårig son af en af den sistnämndes yngre bröder, hv~l

ken såsom regent fick 11.alnnet KWANG-Hsu. l 111ars 1887 blef denne

~yndig, men ?fvertog för~t i februari' 1889 regeringslnakten, som, under

huns lninderåri~h~t l~g~t i bä~derna på kejsar IIien-Fungs nyssnämnda

enkå i s~mrege~tskap intill .år 1881 med en annan, sistn~mnda år afliden 1

enkekejsaril1na efter salUlne Hiel~-F'ung (denn~s »först~» hustru, so~ varit

barnlös)., Dessa båd~ ~ejst:triunor hade redan en gång f~ru~, un~er ~ej~ar

Tung·Chis omyndighet (1861~73), tPlsa.1umal1s stått i spetsen för regeringen.

Det ·dröjde doc~ icke I~Dge, förrän den unge kejsarens afgjordt modern~

te~d~llser började väcka oro inom kons~rvativa och il1fty~els~rika ~ille~

siska kretsar, oCQ red~~ den 22 septeluber 1898 utkoln,~tt kejserl~g~ edikt,

som förkunnade, att k~jsaren till enkekejsarinnan afstått sin Inakt.. Och

~ermed ,har denna ,m~rkliga qvinna för tredje gången öfvertagit högsta

ledningen utaf statens, affärer, som hon i qet i hela' taget knappast ett
.. ~ , . \.

ögonblick låtit gå sig ur bä~derna allt sedan kejsar Hien-Fungs död.

Det ~ine~isk~ rikets lagar finnas upptecknad~i TSI~G-dyna~tiens »sam

lade ~tatuter» el~er Ta-tsing lu-li. Enligt des~.a h,ar kejsaren vid Sill sida

ett »stort råd», Kiunki-chu, och admillistrationen står under ledning af

. ett kabinett, Nei-ko, bestående af 2 manchuriske och 2 kinesiska kanslerer

eller storsekreterare (rikets högsta titel och värdighet), jämte två vice kan

slerer. För öfrigt finnas sex rikskollegier, hvartdera med en n1anchur och
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-eu ~il1es som presidenter, näm~igen: J) för d~n c~vi~a ap·mil1istr~~iql1~n j~~t~

k~ntroll öfv~r ~ll~ emb~tswäns upp.för~l;d:e, ~i'fö;rik$fi~all~~~~~'~ s~t~~s
~~tgifter och inkomster', 3)~ör' kult~ och' e~r~~p'l~iäre~ld~p"~';~ligi9~~' o~l~
'sedliga förhållanden,' 4) ,för krigsäret;den, 5) för ~ff~n~li~I1.arbete;,'~~mtB)
för justitieärenden - hVl1rtillpå senare tiqer kommit eQ ma!il~~örvllltn~Rg.

i Tie~ltsil1, so~n etablera~es å;r 1885" äf,:~n.~~nl" ~~t yid b?rjall ~.~ '~r ,1861 upp
-rättade TSUNGLI YAMEN för förbindelsen 11led ,traktatmakterna och i sam·

• • ". ", " ;. • ~ • .:; ~ .. j ~ f • : , 4 .. ~ '. • •

'ln~nbang lTIed ,trakt~tförhå~lallden~ st~~l1~e ärenden. Des~uton1 finnes i
• . . • . '.". • • l ~ ~.. • t .' * . . I ....

Peking äfven ett slags hög~ta, :~0!TIsto~ eller a~p~,l~~~t~ ~f~en~9~." d~n kej-
'serliga akademien, Hanlin Yuan. . Oberoende af reg~ringel~ o~h. i teorien

. -åt~illstone, öfver densamma står 'det 'så k~llade TU.eha· Y~a~. 'el1e~" de offent
liga censorernas kollegiu~.. Detta utgöres 'af två' censorer o~h fyi"~' d~pu-

_. .. I '" •

-terade eller vice ?el~SOrer, sanltliga i, Peking" jämte ,ett större an,tal under-

.censorer fördelade på 3~delnillgar dels i Pe~ing och dels i pI'oviuserna.

,El~ligt galulual lläfd skall alltid e11 roedlem, af detta »eP!t0rat» ,vara ,närva

rande vid alla salnluan.träden inom sa:n1tliga de guvernernentala kollegie~na,
. . .' .. - .

,.och dessutom eger hval~je. censor ~tt, när helst 11al~ må finna ~ådal1t af

bel10fvet påkalladt., göra föreställningar 110S suveräne~l äfve.ll i f~"å~a o,m

,dennes bögstegna ~alldlillgar oell uppföfB:nde. Und,er rrSUNGLI' YAMEN

:lyder. en ~ärskild 3Iilnärkningsvärd institution, det KEJSERLIGA SJÖTULLVERKET.

.Detta fullkomligt moderna och okinesiska ceutralembetsverk med s~yr~lse
'i Peking och omfattande ~a,Lntliga traktatbamn~rnaäfvensom, hvad fyr- oöh

'sjqkarteväsendet angår, hela kuststräckan jälnte den för utländsk skepps-

.~fart tillgängliga delen af Yangtze-floden bar till chef en ~~i~ti~~ u~der:

-såte, sir ROBE.RT HART~ och eger en europeis1c personal af nära 800 högi"e

-och lägre tjenstelnän af olika kategorier. *

Hvar och ell 'af Kinas 18 provinser har sin egen administration

11l1ed guvernör, öfverränttDästare och öfverdomare. Af' d~a gqvernörer:-är
'. , . / .

·det eluellertid endast tre, SOlD, hvar och en för ~ill provins, direkt sortera

'~nder centralregeringel~ i Peking, under d"et att de öfriga provinserna ge

inom samtnanslagning, af två ()ch två~ i ~tt. fall af tre, bi~?~gel1eral

;guvernörskap eller s. k..vice-konu,ngadömen. Hvar och en af dessa små-

konunga~, s~yäl generalguyern~rer, Tsungtu, sop1 g~v~rnörer,. Futai, ~r

i110U1 s~n provins ett ~lags envåldsherrskare, e~ld~st inför ~ejs~ren ,~nsyarig

för si~t olnr~des förvaltning, såväl i politiskt, juridiskt och mi.lit~r~skt so~

~'i- Jämför sid.. 111 och f~lj.
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i finansielt. hällseende., Hvarje provins är indelad i departement, Ting eller

FUl sonl styras af .prefekter," Tao-tåi, och hvarje departement i distrikt, Hsien-#

(hien), lned sina 'särskilda' styresmän, . Chih-hsien. 'Hvarje stad, ja hvarje

liten' by har sedan. sin särskilde styresman, och hvarje större eller nlindre'

, »mandarin» :llar sin rang och plats gifven i en sträng, hierarkisk ordningsföljd"

ansvarig 'endast inför sina öfverordnade i., uppåtstigande ordning och :lner'

eller lllindre absolut herre öfver hela kategorien af dem, SOln stå ullder

llonom. Adlllinistrativa .hederspos,ter äro i det hela icke så rnycket efter-

sökta i fråga om anställni~gar i Ilågot af ~ de centrala .departementen i:

Peking,- der tillfällen' till extra förtjenster äro mera sällsynta; men helt;

annorlunda gestaltar sig, saken, så snart det gäller en mer eller 111indre öfver-·,

ordnad befattning i någon af provinserna, hvarest det, OIn än alla sådana.

befattningar 3lltifrål1 de högsta äro ytterst dåligt afiönade, alltid på grund.

af den genolllgående 'llsla < kontrollell i f~re~)il1g "med ett, traditiol1elt sy_·,

stem, af önlsesidigt· öfverseende'finnes rikligt· tillfälle' till ext1;a inkomster'

och, till att rikta sig på vare' sig det allmäHnas ellel~ allmänhetens, uled andru

ord de adulinistrerades bekostnad. Det är just detta i grund och botten'

korrumperade förvaltningssy~tem,i provinserna, sorn utgör det nuvarande

Kinas allra värsta kräftskada,. och en snar och' grunqlig refornl i dett3:

hänseende är ett brännande 'spörsmål för dagen. Huruvida e,n -sådan-
. . '

reforln k01111ner' att visa sig möjlig att genolnföra enel~'icke,är just frågan;..

OCll af det·. svar på denna, SOlU inolIl den närmaste fralntiden kan vara

att förvänta" beror hvarken Iner eller i11indre ärr hela det kinesiska rjkets

vara: eller icke vårå' såsom sjelfständig stat.
,,","'

Här och flotta.

I närR ,sammal~hang' llled. Kinas- dåliga förvaltning i. allmänhet står

det, y~terst miserabla tillståndet inoltl dess ar~ll~ och flotta. Landtarmen,

är- icke endast. alldeles: oför.Inögen och. icke ens tillnärmelsevis den upp_o

gift~n~ vuxen· att gent· elnot, utlandet. 'häfda t{inas' ära och intressen, utan,

deil' är äfven såsonf' ordningsmakt· inom, l~ndets' egna gränser så godt sorr}

fullständigt vanrrläktig: KIlla eger icke helier något särskildt gendarmeri för',

sådant ändamål, och: centralregerillgen i, Peking saknar faktiskt alla. makt

medel för'· att. . vid behof i. provinserna kunna göra sin vilj~ .gäll~nde'

och gifva kraft åt sina påbud och förordningar.' Det ligger i, öppen dag,.
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.att .det under sådana förhållanden icke är· tänkbart, att den kinesiska

:regeringen skulle i dBt inre af ,landet kunna garantera ett tillräqkligt skydd

:för handel och rörelse i alhnänbet och än lnindre för utländingar och

.deras illtressen och' i synnerhet gent emot gensträfviga lokala. myndig

heter. -Ut~nför traktatbalunarna ·har de~. utländska handeln i Kina' icke

;heller hvarken skydd eller säkerhet att påräkna. lTl1de'r det al~mällua

osäkerhetstillstånd, som· råder,' är det för utländska kapitalister alldeles

-omöjligt att på· kinesiska företag i det inre af 'landet· riskera några .lnera

betydande kapital, lika litet som d'en främmal-ide köpmanIlen vågar att

på egen risk försända siua varor till olika delar af Kina, utan luåste

nöja sig nled att vara ilnportör och säljare i f.örsta hand lTIed öfverlem

ilande af den vidare risken åt den kinesiske köparen. Äfven dellne lider

'€mellertid under detta sakernas tillstånd i .förening med det rådande

.adnlinistrativa godtycklighetssysteinet, mot hvilket han är försvars- och

t'ättslös och som utöfvar ett förlamande tryck på· all· affärsverksarnbet

salnt förqväfver hvarje 111öjligbet till el~ sund utvecklillg.. \lid en blifvande

.()nlorganisatio~l af de.t' nuvarande Kina, sonl väl knappast längre kan .upp

.-skjutas, måste lna11 göra en början med armen, på salllina gång Inan griper

:sig an 111ed en grulldlig reforln af hela' förvaltningen. Dessa båda refor

Iller äro.i sjelfva 'verket af hvarandra ölllsesidigt beroende, och. utan det

·ena kan lnan icke tällka sig att genolnföra det alldra. Men om Inan·

.endast väl kOJTIlner sig för att taga 'itu llled endera, så torde den andra,

:sedan följa illed af sig sjelft.

.Kinas mHitära styrka består för närvarande af två skilda armeer: dell

.ena mallcllurisk oell den andra kinesisk. . Dell- förra och förnämligare

utgöres af de s. k. »åtta baneren» eller uppbåden af manchurer, jämte lika

lnånga af mongoler, samt desslikes af kineser, afkomlingar af sådana; som-i sin

-tid vid mallcburernas sida bekälnpade Ming-dYl1astie~'~ det hela ett slags

'krigarekast med äktenskapstvång inom kasten. Dessa '24 »baller~ anföras

bvartdera af en generalkapten, som icke behöfver vara af samn1a stam

.eller klan SOln sin trupp,lllell väl af samma ras, och bilda, så att säga; en

~ejser1ig gardeskår, hva~~s styrka i krigstid skulle uppgå till 80· a lOO-tusen

IDan,. om det· än kan vara svårt att afgöra, huru' stoi,t det verkliga antalet

.är. Det egentliga kejserliga gardet, förlagdt i Peki.ng, utgöres af 4 il 6;000

lli.a'n; nledall e.nstyrka af 40,000 är' förlagd i de m~nchuriskapr.ovinserlla

-~ möt· ·ryska·grällsen och på:/Lia6tang..halföil~.~.och·ungefär lika,luånga
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fÖ~delad~ på 'garnisoner i' ktt antal större städer i det egentliga Kina,.

sås'om Nanking, Hangchow, Fooclio,v, Canton och andra. ' lJti dessa gar

nisoner' borde lnan egentligen llafva ett effektivt »kejserligt gendarlneri» t'

med högqvart~ri Peking, men dessa garnisonstrupper föra i fredstid, afskiljda

!li.ed "si!1å' familjer i eglla ,»tartar»~qval'ter, en isolerad~ lika sy~slolös och

lättjefull tillva~6 ~0111. deras general, llvilken visserligen till namnet är'

sanlordnad med högste styreEnnannen för den provins, der han representerar'

den in~nch'uriska öfvei"höglieten, 111el1 SOln lika litet bryr sig Oln att' blanda.

sig 'uti hvad 11ans civile 'sall1regent gör och låter, som. dell1le har det
ringaste' att säga öfver hOll01n och lla11S banertrupper. Nänlnda krigare-o.

kast, specieltlnanchurerna sås0111 varallde af salll1na ras SOln kejsaren

sjelf, ,intager ell fullkolil1ig ulldantags'ställning OCll bildar en privilegierad

kla'ss. I princip skall hvarje lnancllu,r vara' berättigad att af statell i

underllåll utbekoll1ma sitt årHga behof af ris jälnte 3 tael i 111ånaden

utan annall förpligtelse äll att, aln Ilall icke redan står i armen, på kal-·

lelse inställa sig' under fanorna. ~fall känner icke exakt det belopp, ,80111.

af statskassan årligen skulle ut~etalas åt '111allcllurernå. OlIka beräk

llingar håfva gifvit gallska olik.a 'resultat varierande' illellall en och tre'·

nljllioner pund sterling. Lik~asolll 'i andra liknallde fall stannar dock llelt.

visst en rundlig del af detta allslag i vederbörande lnyndigheters fickor

och användes ej för det afsedda', ä~ldalnålet. Vid- sidan af denIla' arlne'

af botne. krigare b'estår' den egelltliga kinesiska armen af· värfvade trup-

per, allt kineser delvis uti centralregeringel}s, 111en liufvudsakligen i pro

vhlsregeringarn·as' tjenst. Dessa trupper kallas »Gröna fallaIi», i IDotsats,

till »banerens» olika, lnera förnålnliga färger, lnen- kunlla egelltligen knap

past kallas en arlne, då de i det hela utall något ·'slags ellllet eller' saln

balld enq.ast utgöras af spridda, större eller lnindr'e skaror af en lner

eller lnindre tillfällig k~rakter'l lydande under provinsens öfverhufvud

och vanligen anvällda till ett slågs gendarlneritjenst,' huru ll1ycket dettå än

erin'iar 0111 »ulfvell såsol11 vaktare för fårahjorde11»~' Dessa truppers antal

an~;lås i allt' till 5 a 600,000 m,an,' af hvilka en tredjedel i krigstid skulle'

vara disponib'el SåSOlii fältarlne.

Hvarje soldat i hela riket' antages erhålla en' lnånatlig sold .af tre,

tael, men i fl~åga 0111' beklädnad och underhåll har hvarje provins sitt ,eget

systeln. I sOlnliga fall aflönas' lna~skapet kontant lned' skyldighet att

föda och kläd~ sig sjeliva, i andra 'åter får soldatell utom- sin sold både
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kläder och föda. Detta beror helt och hållet af de kOlnme-ndera~nde ge.:.

ne"ralerna på olika platser, men dessa- äro, likasom alla andra lnyndigheter

i Kina, alltid Iner än knappIländigt afiönade OCll måste derför se till,__

11~ru de nlånde kunna sko sig på annat sätt. I fråga onl sättet dervidlag

torde följande exell1pel förtjeha att anföras. En general, SOlll skall hafva:

10,000 man ullder sitt kOlTIInando, finller, att det lika gerna kan räcka

Jned 800 och inskränker derför på eget bevåg silla truppers numerär

till denna siffra, på sanlIna gång Ilarl det oaktadt fortfar att af regeringen

uppbära erforde~liga lnedel till afiäning OCll underhåll för sina 10,000:

Inall. Och när det så blir fråga onl någoll uppvisniIlg eller inspektion,

llv~roln han alltid på förhalld vederbörligen underrättas, så förhyres för

200 »cash» om dagell per 111ån ett erforderligt alltal kulier, hvilka llled

tillhjälp af i f?:>rrådet befilltliga soldatblusar och hattar förvalldIas till

soldater för el1 dag eller två. ,7"ederbörande inspektör eller 111önsterherre,

_11vilken, likaso111 alla andra 111enlliskor för i"esten, fullkomligt har reda på

hela förhållandet, kan då för sin del i betraktande af en lälnplig heders

gåfva eller hylhlillgspresellt, SOlll ]lttll ej kunnat vägra att 1110ttaga, i all

Inänhet icke gerna anllat äl} blunda ocli finna allt i god ordning och

tillbörligt skick.

Lord CHARLES BERESFORD, SOlll Ullder sitt besök i_ I{ina hade till-,

fälle att se sig ganska noga onl på skiljda 0111råden, fanIl, att de flesta

trupper, som Ilall hade allledning- att taga i skärskådande, helt enkelt

saknade all slags både disciplin -ocll öfning. Särskildt lelllnade skjutskick-

ligheten 111ycket öfrigt att öllska, och otroligt nog öfvades truppen ännu

på många ställen i skjutlling till nlåls 11led pil OCll båge. På grund af

den öfverallt rådande OCll det hela genomgående planlöshetell ät det

utan all betydelse, att ell -del truppfc)rband här och llvar förekolllIlla,

11vilka under ledning _ af utlälldska offic~rare erhållit erl till och 111ed

ganska god ·utbildnillg. I fråga Oln beväpn"ingell saknas hvarje slags systelll

eller enIlet. EIl betydlig del af trupperna är alldeles oöfvad och icke

ens försedd nled vapen, utall igenkä~llas d~essa såSOln soldater elidast på.

Rina med lnilitära emblem utsll1yckade, löst påhängda, korta och sida tröjor

eller kåpor. Eliligt såväl Beresford soni flera' andra framståellde militära
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auktoriteter, hvilka under senare' år haft tillfälle ,att. insp.ektera-kin~siska

trupper eller besöka de under utländska instruktörer upprättade lllilitär....

-och exercisskolorna i ,Tientsin, Nankillg, Sllanghai ooh FoocllOW, nlåste

Jet eIneIlertid antagas SåSOlll ett.· faktum, att. kineserna ullder sakkunnig

ledning och llled tillräcklig öfning skulle kunna blifva utnlärkta' soldater

och äfven låta utbilda sig till skickliga officerare. Det förnämsta af de trupp

förband, SOlll fått modern ,utbildning, och llvilket är både efter europeiskt

.111önster organiseradt och .med, moderna och fullt tidsenliga vapen ut

rustadt, är· den på dell bekante vice-konullgen LI HUNG-CHANGS initiativ

'upprättade och SOlll·det antages alltjälnt tillllans förfogande stående Tient-.

,sill-arlnell llled en llumerär af 35,000 lllan.. H vad S0111·11är ofvan blifvit·

sagdt .Oln den ·kinesiska landtarlllen, SYlles i det hela äfven OCIl kanske

i ännu högre grad gälla i .fråga om såväl flottan som de befästningsföre

tag, hvilka under de senaste' årell utförts i Kina. Vi tillåta oss att efter

Beresford äfven härolIl meddela. l1ågra korta. antydningar till belysande

.af den lluvarallde situatiollen.

Den kinesiska krigsfl~ttan är fördelad på två eskadrar, den »llorra»

Dch dell »södra», PE-YANG- och NAN-YANG-eskadrarna. Vid tiden för

.Beresfords besök bestod den förra elldast af tre kryssare Oln 3,400 tOllS

.sa.Iut en torpedkryssare, sallltliga byggda i Tysklalld, jälnte en torpedbåt,

111edan ytte'rligare två fråll Arlnstrongs verkstäder bestälda kryssare

om 4,800 tons ännu, i afvaktan på liqvid, för dell kinesiska regeringens

räkning lågoqvar i Englan.d, äfvensolll två nybyggda torpedjagare un

·der likllande förhållanden i Stettin. Nan-yang-eskadern bestod af sex

tysk-byggda kryssare,. hvardera om 3,500 tOllS, salllt en ellgelsk-byggd 0111

'1,800 tons, jälnte fyra i England byggda kanonbåtar 0111 400 tons af äldre

.1110dell, äfvensom slutligen fyra från Tyskland levererade, fullt nloderna

torpedbåtar, samtliga om 130 fots längd OCIl i· utnlärkt skick..

H vad befästningarna angår, lära dessa vara i godt stånd' och utrusta

,de med utlnärkta kanoner äfvellsoln. llled besättningar af utvaldt, ehuru

vanligen alldeles oöfvadt manskap~ I fråga 0111. arsenaler och verkstäder

för tillverklling af lllodern .krigsluateriel Ilar Kina för närvarande icke

111indre än sju särskilda etablissenlent, Ilämligen i Tientsi~, Sllanghai, Nan

killg,. Ha~yang (Hankow), Foochow, Canton och Chingtu (Szechuen) .. I

'rientsin fann lord. Beresford såväl verkstäder SOIU andra lokaler tillfreds

stäl~a äfven ganska högt stäida anspråk, 111ed tillräckligt både af utrymme
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DC}l 11laskinillrednillg för att kunna räcka till för 11ela den kiliesiska arluthi:

Vllder kOlllpetent ledning ulltages dellIla arsenal böra' kunna utall ökade

{Hllkostnader lnillst tredubbla sin tillverkllillg, OCll ullgefär detsalllnla torde

ilfvell kunna sägas, Olll arsenalen i Sllallghai, SOl11 också, vederbörligell

,f)kött, ellsalll borde vara i Stålld att lllotsvara llela landets bellof. ,Tid dell

sistnälllnda eller I{iangnall-arsP11alell tillverkades utaf på platsell, llufvud

sakligen af kinesiska 111al111er franlstäldt stål både kanoner ocll gevär af

....\rlllstrongs OCll l\1ausers sellaste typer. Äfvell 0111 de öfriga arsellalerna'

i I{ina synes i det llela salllIlla 0111döll18 gälla eller f;1tt de äro gallska

väl utrustade 111ed bästa teklliska Illateriel, 111en skötas alldeles planlöst

Dcll utan llågOll SOln Ileist IlällSYll till kostlladerlla. ArsenalerIlas förvaltnillg
I

är också typisk för det luellingslösa slöseri, SOlU i I{ina oupphörligt eger

TUll1 Ined oftelltliga llledel, OCll för att rädda lalldet fråll onödiga utgifter'

borde de allesaul111alls, eIlligt Beresford, slås igell och stängas UtOlll den

11ti Sllangllai, Ilvilkell derefter ellsalll skulle vara Iller än tillräcklig för e11

förstklassig utrustnillg af el1 arllle på 200;000 11lan.

I 1110tsats till det khlesiska Ilärväselldets valllllakt begagllar lord

Beresford tillfället att påpeka, llled 11vilkelI kraft ryssarna i Ö3t-Asiel1

befästat Sill lnilitära ställning. Hösten 1898 stod i östra Sibirien OCll

l\fallclluriet U11der vapen e11 samlnalllagd rysk styrka af 120,000 111a11; på~

följande sätt fördelad: 28,000 nlal1 i 'Vla~i,vostok, vid gränsfloden U:ssuris

'utlopp, OCll 20,000 111all i Nikolskoje, något nordligare, 11ledan kom111en

(lerande gelleralen Ilade 40,000 lllall OCll sitt högqvarter i Cllaboro,vsk vid"

Ussuris inflöde i Amur-floden sanlt 8,000 111an på högra flyg'eln i Blago-'

,vjesclltscllensk, lli.ed ell fralnskjutell post~ring på 7 a 8,000 lnan ända il~'

vid Kiri11 (Ma11churiet). I '~Tladiwostok voro tre skeppsdockor under'

byggnad, som ifrigt påskyndades, till en kostnad af 19 a 20 Illilliol1er rubel,

för l1vardera, isamInanhang llled utYidglling OCll reglering af flottsta

tionens varfsoluråde - 2 1/2 eng. 111il i längd - och uppförande af

baracker, afsedda att rynlma en 8 a 10,000 lnan. Under sådana förliål

landen torde det - Ölll lnall å ena sidan erinrar sig; llvilken ytterst svag

positioll Kina intager i fråga Oln utsigten till sjelfförsvar, OCll derjäll1te

betällker, llvilka obetydHga 111ilitära krafter de öfriga europeiska staterna,

England illberäknadt, för llärvarallde underh~lla i Öst-Asien - för en 0611

llvar . -yara lätt nog -att förstå, hvilket ofantligt tryck Ryssland under d~,

senaste -åren genoIll kOllcentreralldBt af' en så betydallde 'lliilität styrka'
3
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vid det killesiska rikets 110rdgräns varit OCll allt fran1gellt är i stånd att

utöfva på dell kinesiska regering~lls politiska hållning.

Statsfinanser .och myntfot.

Det är i sYll1ierhet två olnställdiglleter, som i I{ina för~trädesvis bidraga

till dell ekoll01niska ställIlingens osäkerllet, 11älnligen dels bristell på eli

enhetlig llTYIltfot ocll dels den redan alltydda frållvaron af ell efiektiy

ordningslll~kt, i Stålld att garantera ordlling och trygghet i l~lldet. Olika

provillser hafva olika gållgbart lllYllt, 11vars lnångfaldighet på grulld af

vexlingskurserllas ostadighet bereder köplnall1lell högst betydande svårig

Ileter. Rikets kredit är långt ifråll god, och dess ellda säkra illkonlst,.

de genolll det kejserliga tullverket illgående tulhnedlen, är ·nUlnera helt

och Ilåilet bortförpanta'd. Under såd~n~ förhållanden har I{ina nunlera

hvarken någ~ll säkerIlet att erbjuda. för ytterligare lån eller tillräckliga

inkoluster för att ellS luöta de Jörbilldelser, dess regerillg redall iklädt sig.

Och det är icke elldast riksuppbörden, SOlll är palltförsk~ifven, äfvell

e.ll del af de lokala illrikes accisafgifterna (»likin»), SOln provillsmy~dig

heterna lner eller lnindre för egen. räkning .plägat indrifva, har man nöd

gats för de senaste statslåIlen hypotisera.

Hela I{inas finansförvaltlling är rutten, och riket arbetar ullder stora

~na;nsiella svårigheter, icke derför att dess inkolnster äro otillräckliga,

utan. derför att finallserna vallskötas. Man kan knappast säga, att landet

f .det- 11ela är öfverbeskattadt, utan det lider. snarare under ett ytterst uselt

qeskattni~gssysten1, och dertill kOlnlner då ytterligare ell allt genoll1

gående oredlighet jälllte bristellpå enhetlighet i förvaltningen.

Hela. adll1inistratiollssysteluet är för öfrigt alltigenolll fallfärdigt OCll

tål svårligen att ellS i IniI1sta 111åll röras vid utan risk att. ramla öfver

ända. De derigenolll fralnkallade skakningarlla skulle I{inas regerillg

under 11ärvarallde olllständiglleter svårligell kunna vara i stånd att af

~gen kraft eller utap. hjälp från utlandet uthärda. Till de förnämsta

i!lkolnstkällorna, och SOl11 i sYllnerhet äro föremål för undansllillningar,

höra de af provills1nyndiglleterlla uppburna inlandstullarna, »likin» , äfvell

som saltskatten, llnder det att å alldra sidan af kinesiska affärslnän en

hel mängd olikartade och. i hög grad vinstgifvande företag bedrifvas,

~tan att det derför i skatt till staten erlägges ens den 111insta afgift.
l
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Bland sådana lllå först och frälllst llänlnas »China 1ferchallts, SteaJll Naviga

tiOll COlllpa~lY» (upprättadt år 1872) och vidare, det kejserliga telegraf

väselldet, i\fvensol~l ell l1el grupp af andra föret~g ullder lednhlg af en l1Ög

nlalldaril~ OCll kejserlig kinesisk järllvägsdi.rektör, excellensen SHENG CHING-

.CHIN, hvilkell på dessa säges hafva persoll1igeIl icke så obetydligt sett sig

till godo, samt slutligeil. kolgrufvorlla vid I{aiping., likasonl efter llvad det

uPP.gifves äfven flera alldra .grufveföretag. På detta sätt kunna sjelfva

statens tjenare vid sidall af sina tjeIlster skapa sig kolossala förlllögel1.heter

.på kOIlcessioller, sonl de af den l~ejserliga regeringell1yckats åt sjg utverka,

.lnedan staten sjelf ullder t~dell kall befinlla sig i det svåraste fillansiella

trångInål. 1\1ell källs1all ~f 111edborgerlig 'pligt och ansvar är i !{.illa alltför

.svag, för att regeringell fråll det llållet 'skulle kunlla vänta sig 11~gOt.. OCll

·det behöfves snar hjälp, 11ärnlast för att fullställdigt reorganisera hela finalls

.väsendet. Rikets Iluvarande inkolllster allslås i r~ndt tal till ungefär 85

lnillioner Haikwall tael. 0111 året, 111ell,i verklighetell representerar.dellna

SUlllllla kllappast ell" fellltedel af det salllla.de skattebelopp', sOli~ .faktiskt

llppbäres och illdrifves, eller lned alldra ord uppbördsn1askineriet absorberar

.jc~e lnindre äl1 omkring 80 procellt af det årligell ~lppdrifna totalbeloppet.

Oln endast ett förstålldigare uppbördssystell1 kund'e illföras, skulle detta

.lal1.ds stats~nk0111ster med ellS taga ett väldigt ~prång ~ppåt, på salllilla. gång

.SOln bes~attnil1gell till ocll.1ned borde kUllila icke obetydligt neds~ttas.

. Den omdaning,' SOlll El1gland åsta4kolnnlit af Egyptens finansförvalt

nil~g, utgör!. ett slåellde exen:~pel p~ hvad; SOlTI. 111ed ell sund, 11ederlig

.och efter 1110derlla pril1ciper ledq. organisatioll i dellvägell kall llträttas~

och. om Killa för gell0lpdrifvandet af erforderliga reforl11er kUllde få på

räkna vederbörligt understöd af de europeiska lnakterlla, skulle dess finan

~iella ställning sannolikt ill0ln kort kOl11111a att visa sig ojälnförligt bättre

än .Egyptens, under det att det nuvarallde ~ystel11et llled .dess· kolossala

försnilb;1ingar OCl1 plal1lösa slöseri icke kall anllat äll on1öjliggöra all vidare

utvecklillg, och allt tillgodogörallde af de ofalltliga 11aturliga resurser, son1

l Killa äro för llalldell.

Kinas utläl1dska skuldsättlling uppgår för .11ärvarande till ll1ellan

~O a. 60 lni.llion~r .pllnd ~terlillg. SåSOll1. säkerilet 11ärför' äro saIntliga det

~~jserliga tullverkets illkomster. förpantade. De ifrågavaral1de skulderna

äro fördelade .på följal1de statslåil:

1) Engelskt silfverlåJl, _18.94, ~ "1,635,000 (tio 111ill. t~el) - 7 :%,' 2Q år~
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2) Engelskt guldlåil; 1895, cB 3,000,000 - 6 ',%, 20 år.

"3) Ryskt-franskt guldlån, 1895, ~. 16,000,000 -- 4 /t, 36 år.

4) Engelskt-tyskt guldlån, 1896, cB 16,000,000 - 5 %, 36 år.

"5) Engelskt-tyskt guldlåIl, 1898, cB 16,000,000 - 4.5 %, 45 år.

Dessutoln p-llnas ytterligare två alldrå lån, 11vartdera å cQ 1,000,000

för -- hvilk-a andra säkerheter stälts, niel}" Ilvarför det kejserliga tullverket

jän1väl fått ikläda sig supplemelltär garanti. För det engelskt-tyska 4.5 %
lånet utgöres säkerhetell, förutolll tullverkets garanti, tillika af ell del

»likin»-uppbörd (vid sju olika statioller). 'l'ullverkets inkol11ster voro lläln

ligell -redan för flera år fraInåt så starkt tagna i ullspråk, att de icke vfdare

'kunde eTbjudas SåSOlll säkerilet för llågra nya lån. Utöfver de ofvannälnnda

lånen Ilar Kina under år 1898 ytterligare åtagit sig garantiell för räntebetal-

"ningen å två större lån, SOlU af vederbörande syndikat upptagits för under

byggnad varallde järnvägar, näl11ligen ett å "CB 4,000,000 för Lu-han-liniell

(Peking-Hallkow) orl1 det alldra för järnvägen-från grällsen, Sllanhai-kwall,

till Newchwang; cB 2,300,000.

1\tfed Kinas kolossala naturliga resurser skulle det elnellertid, 0111

€lldast inOln riket funnes en centrallllakt tillräckligt stark för att öfver

llela lalldet häfda sin 111yndighet och göra sig åtlydd, icke lnöta 11ågra

större svårigheter att gelloInföra fullt tillfredställande reforluer. Att börja

111ed lnåste då skatteuppbördssystelllet i -provinserIla ordIlas och provins

111yndigheterllas jälnte alla deras -ullderordn.ades aflönlllgar ·så regleras, att

-,en hvar på sin post sättes i stånd såväl att existera SOlll att värdigt

uppehålla och redligt sköta sin tjenst. För närvarande äro alla löner

Tent af löjligt Slllå, och on1. man dertill betällker, att till exenlpel hvarje

:generalguverllör - i full _harmoni Ined hela utnälllIlings-- och befordrings

:systeInet för öfrigt - lnåste köpa sin befattning förll1edelst betydliga

utgifter på förhand i forln af nlutor och presenter på alla Ilåil, ·för att

icke 'tala OIn hva~ det sedan kan kosta att få behålla posteil, så är det

~ydligt, att en sådan, så- fort han hUllnit blifva litet varlll i kläderna, lnåste

försöka att sko sig så lnycket SOln lnöjligt, dels för att betala sina ådragila

:skulder och dels för att uppehålla siri rang sanlt tillika kunna få ihop en

sparad' styfver för del1 -dag, då han, såsom alltid lätt nog kan hända ocll

icke sällall sker, efter en tid råkar i onåd-och måste gå ifrån alltsalnnlalls.

I salnllla förvirrade skick SOln statsfinanserna befin11er sig' äfvell

landets -lnYlltsystein. Den vanliga 111yntenheten är för hela riket tael-en,
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l11ell detta 'är icke .ett 111ynt i egelltlig 111elling, utall" ell viss vigt af silfver;.

i lnedeltal utgörallde I l /3·. eng. UllS (c:a': 38· graIn), ehuru varierande i.

oli~a delar af riket. SåSOlll~0111nlersiell·.stalldard' betraktar Inall gerna

HaikuJan-tael-en (i öfversättnillg, tulltael), . llvilken .anvälldes i det kejser

liga tullverkets llppbörd ocll .iäkellskaper äfvellson1 i I{inas fillansiella

. trallsaktioner 111ed ··utländingar. OCll 11vars 111edelkurs år 1897 .stod till,.

i olika 111yntsorter: 2 sh. 113/4 d. ellg. sterL, 0.72 ~lner..· d.ollar (guld), 3.73

francs, 3.03 ~yska riksn1ark, 2.34 ind. rupees och 1.5 lllex. dollar, allt el}ligt årets

avista-ll0teringar i LOlldon, New-York, Paris, Berlin, Oalcu~ta oell HOIlgkong.

Förutom denna tael finnas elnellertid flera alldra slag i bruk i olika

delar af lal1det; de 11lest bekat1ta bland dessa äro Kuping- eller skatt..

kalnll1ar-, saInt Shangllai- ocll Hankow-tael. Dell sistnälnllda säges vara

värd jäll1nt 3 procent n1era äl1 ell Shallghai-tael. Emellertid fill11es ingen

städes Ilågot taellllynt. Då större kOlItanta :utbetalningar oell re~11isser ifrå

gak0111111a, aIlvändes änl1U i dag s. k. sycee eller fillt silfver i göten. eller

klumpar af olika storlek, upp till 50, StUlldolll ända till 100 ellg. uns ('rroy)

(c:a 1,500 till 3,000 graIn), och af ell forln sok erinrar 0111 ell .kinesisk

lnanssko, hvarför dellna valuta i Killa också går Ullder 11alnlIet »sko

silfver». H varje stycke är försedt Ined ell eller flera proberare- eller bank

ställlplar till kontroll af dess renhet och angifval1de dess vigt. Redan

före traktattiden var del} spanska piastern känd i Canton, 0111 dell också

lällge 111era betraktades och allvändes SåSOlll valuta än SalU IllYllt, 111en

senare, i· synnerilet efter år 1850, då Shallghai börjat 11äfda Sill ral1g SOlll

den. frälusta bland tra~tathanlnarlla, kOlll dell i ~1exico efter den gan1la

spanska typen präglade piasterl1 att spela en betydande roll närll1ast illon1

silkeslnarknadell i OCll för uppköpell för export, SOlll lnåste göras kontaI).t

och på platsen i silkesodlingsdistrikten. Den lnexikallska piastern gjorde sig

efterhand allt111era gällallde såson1 ett verkligt myntrepresentativ, de facto 0111

än aldrig de jure, såväl i traktathall1llarna (jänlte Hongkong) SOlll i de

delar af det inre landet, der den utländska handelll lyckats få insteg.

,,'id sidan af denna piaster eller dollar och dell ullder tidernas lopp

111era sällsynta ganlla spanska, hvilken allt fortfararande af killeserna

sYllnerligen värderas, i synnerIlet ~el} 111ed »g.all1le Carls (C.arlos IV) llllf

vud», och villigt tages till 11ögre kurs, hafva efterhand flera andra slag

af dollars tillkoll1111it,. alla af salUlna typ. oell 111ed i det liärlnaste sanlIlla

vigt och halt, såson1 först ell Hongkol~g-dollar (hvars prägl.ing dock i bör-
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jan af 70-talet uppllörde, lilell sederIllera ållYO upptagits),äfvensOlll en
HIllerikansk' . för den kinesiska' llandelns räkning särskildt p:räglad s. k.

»trade-dollar» salllt vidare de japanska »yell»-styckena OCll slutligen äfven

en inao-kinesisk (fransk) piaster. Ingen af dessa har' dock äilnll lyckats

göra den 1l1exikallska dollarll rangen stridig SåSOlll det alllllänt erkända.

och gängse hufv.udnlyntet illOl1l den utländska 111arknaden i Kina. På

den sista tiden hafva. äfvell kinesiska dollarnlynt börjat präglas dels i

'Iientsil1 och dels i provinserna I{,vangtung, I{iangnan, Hupeli OCll Anll"\vei

(Nganll,vei) -- i salll111allhang lrvarllled' också i nälll11da fyra provinser,

äfvensol1l i Fullkien, skiljenlynt börjat präglas af silfver,. nälll1igell 1/20 ,

1/10, 1/5 och 1/2-dollarstycken - 111en 'h~~ denna prägling afser, tillsvi~

dare åtlllinstone, endast' det utlandska 11larknadsonlrådet utan att hafva

något' nled' det kinesiska 111Ylltväsendet för öfrigt att ska.ffa.

Det enda lagliga kinesiska 11:yntrepresentativet är 11älll1igen allt fort..:

farande ett nlindre 111Ylltstycke af· koppar eller brons' 111ed betydlig kop

parhalt, på kinesiska kalladt tsien, 111en vail1igel1 kändt under benälllnil1

gen »cash» . En sådan casll är ett slags' cirkelrund, Iller eller i1lindre

tunn slant Ined trubbig ralld, till storleken 11ågot öfver 2 cnl. eller S0111

ett svenskt 2-öreslllynt, saI1lt 11led ett fyrkantigt 11ål i I11idten. De äro

näl1lligen afsedda att uppträdas på snören, hvarigenonl förllledelst läll1plig

afknytlling ett slags kedja ka.n bildas, 111ed länkar af lika valör - eli

praktisk anordning för öfrigt till' ersättning för såväl ll1ynt af högre valö-
, .

rer, llvilka saknas, SOlll för börs eller portinonnä, l1vars bruk kinesell icke

känner till. En sådall kedja 0111 1,000 cashstycken ka.llas e11 tiao, ett

slags 'llögre 111yntenhet således, 11vilken enligt traditiollell OCll populär

föreställnil1g. ungefär. skulle 11lotsvara ell 111exikallsk dollar, e11l1ru detta

llR:turligtvis beror på den kurs l11an på olika tider och 'platser kan sätta

på denna senare. .'lärdeförhållandet 111ellall kopparcash och silfverdollar

är så godt SOlll 0111Öjligt att exakt bestäl11111a, elluru visserligell kursför

hållalldet denl' eillellall för alla köpl1län i l{ina spelar ell vigtig roll. Mall

kall 11ä1l1ligel1 icke tala 01ll att. kopparcasll utlllYlltas efter någon viss

kurs i förhållallde till silfverdollarn. ,7 igtell och finhetell af den n1etall,

sonl skall ingå i el1 cash, är l1äl11ligell oberoel1de af kopparprisets fluktu

atioller ell gång för alla lagligen' fixerad, till följd hvaraf Ilågot bestämdt

värdeförllållal1de 111ella11 koppar- öqh' silfverlllyntet öf,rerllufvudtaget icke

kall ega rUlll. Enligt uppgifter af sakkull11iga llar också det kinesiska
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kopparlnYl1tet llllder de sellaste årell stigit 11led ullgefär 25 procent i värde,

'beroellde blalld allnat dels på 111illskad tillgång på koppareasil till

följd af utlllYlltllingens uppllörallde sedan ell fenl eller sex år tillbaka,

.(lels' på den 0111ställdighetell, att stora qvantiteter af detta 111ynt lära på

ai'Ulld af dess stora. 111etallvärde llafva blifvit nedsIllälta, sanlt dels Slllt~
b '

1igell på ökad efterfrågan på för dell 'dagliga rörelsell erforderligt' lnilldre

'skiljelllynt från den stadigt växallde befolkniilgells sida;

Af' dessa kortfattade alltydllillgar' torde tillräckligt klart fralllgå, i

'lluru hög grad I{inas 'fillalls- OCll 111Ylltsystelll äro i bellof af att grulld

ligen reforl11eras. Dell Iluvarande 1llYlltfotell eller rättare sagdt frånvaron

.af all lllJ11tfot lägger hhlder i vägen för llålldeh1 ocll bereder el1 acll 11var

·de allvarsallll1laste svåriglleter. Sålullda Ilar lllan till exelllpel för llär:'

va.rallde feln olika 111Ylltsystell1 i' användning 1llellan Tielltsill och Peking,

en vägsträcka 0111 ell 80 ellgelska lllil, .OCll llledall en järllvägsbiljett fråll

-Peking till 'rielltsill kostar en dollar OCll 40 cents, kall en sådan för salnll1a

-resa i 1110tsatt riktning, genolll kursskilnaden, i Tientsin erhållas 10 cellts

'billigare.

I Sill till de engelska llalldelskalllrarna afgifna, rapport franlllåller

]ord ,BERESFORD följande åtgärder såsonl för ell tillräckligt genolngri

pall,de reforll1 af I{illas finalls- acll 1l1)'11tsystelll i första rUll1111et Öllskvärda

öch erforderliga:

1) upprättande af ell särskild finanskoll1ite, ll1ed el1, utländillg såSOln

.chef, för att lned' 'råd ocll upplysningar gå dell kinesiska regerillgerl till~

'handa;

2) illförallde af en rationell bokföring af' stateilS räkenskaper, i för

.enillg llled vederbörlig kontroll OCll revisioll, sanlt reforlnerande af det Illl

yarande skatteväsendet och uppbördssysteI11et;. .

3) upprättande af en statsballk eller privilegieral1de i sådan egell~

'skap af någoll af de redall befintliga 11tlänclska bankkorporatiollerna i lalldet;

4) upprättallde af ett Ilationelt nlYlltväsende, i förening llled genolll-'

föraIlde af ett enlletligt systenl för prägling af lagligt, i 11ela riket gäl

]allde 'mYllt; sanlt

5) tillsättande af en k0l1l111issioll af sakkullniga OCll lälllpliga per~'

·soner, Ined llppdrag att taga ofvall antydda frågor under olllpröfllilig,

.äfvensolll att utarbeta llarlllare förslag till de erforderliga reforlnerl1as

,genomförande.
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K'iDas handelsförbindelser med utlandet i äldre tider och den utländska

. handeln i Kina under den nyare tiden intill år 1834.

Den äldsta förbindelse illellan Killa ocll vesterut belägna lällder,

SOIn i tillgängliga urkunder fillnes oIlltalad, går tillbaka till alldra århulldra-·

det före I{ristus,då ell killesisk karavan skall hafva. dragit till lalldet

AJlshi, hvilket llalllll antages åsyfta Parthien. Det lider dock intet tvifve1,

att redall tidiga~e kinesiska fabrikat, särskildt silkesväfnader, genolll 111e1

la1111äl1der fUllllit vägen- änn1.1 lällgre vesterut. ~Ied Illdiel1 ,existerade

galnla.förbindelser, och il1föralldet af buddhislnell i I{hla, oIllkring år'

65 af vår. tidräknillg, bidrog utal1 tvifvel att göra dessa änl1U lifligare.,

Mel1 då de långa resorna till lands genom Iller eller llli11dre ogästväI11iga

tr~k.ter alltid voro förenade Illed stora svåriglleter, började lllall tidigt all-

~ita, sjövägen, och det geografiska 11.allln fråll trakter bortolll Indien, SOlll

i vesterns 11äfder först blef källdt," tyckes hafva varit »I{attagara», beteck-·

n,ande någoll stad, S0111 vallligell alltages hafva varit belägel1 i llärlletell af

del1 nuvarande Ha110i i 'fo11gking-deltat_ Denna stad finnes upptagen ytterst

i öS,ter på dell af Claudius PtOIOlll00US, 60 år efter I{ristus, uppgjorda,

första verldskartan och kall lllöjligell .äfvell hafva varit identisk 111e(1

0,aIltoll eller l1ågOll annall plats på kil1esiska kustell söder OI11'J-Iallgcho\\!"

fu i provinsen Cheh~iang, SOln också tidigt fick lllottaga besök af arabiska

sjöfarallde. Under det ga,Jnla arabiska rikets blolnstringstid underllöllos·

lläIl11ige11 sjöledes ga11ska lifliga direkta förbil1delser ln.ed I{ina, hvarestr'

»Canfu» vid Hangcho\v-bugteI1 på Shl tid var den förnämsta stapelplatsell

fö~~ del1 utlälldska handelll.Hvad beträffar den omfattning, denl1a llallclel

efterhall.d llådde, kall Inal1 derOln göra sig ett begrepp af en uppgift i ell

senare arabisk berättelse fråll det 9:de seklet af stort historiskt värde, der

-det, i sanlInanhang lned OI111läIlll1alldet af Canfus plundril1g och förstöring

1..1nder ett upp~"or år 878 efter Kristus, Ileter, att icke ll1iI1dre ä11 120,000

JllUllamIlledaller, judar, kristl1a OCll perser, SOIU der drefvo handel, finga,

s~tta lifvet till.. EIllellertid .Ilade kineserl1a efterIland lärt sig att sjelfva

upptaga sjöfartsförbilldelser på afla.gsnare länder, oell i börjall af 500-talet

11ådde deras egen skeppsfart el1 ganska storartad utveckling, i det att del l

~tsträektes ända till Indiells vestkust sa111t vidare. nOITllt till Euphrat orll.

vesterllt till Aden, llvarvid Ceyloll i synl1erllet blef en 11ufvudplats för för-

lnedlal1de af varulltbytet 1l1ellu11 östern OCll vestern. I första årllundradet
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efter I{ristus betecknade Plhlius dell äldre. Killa son1 ett land. 11led export

af siden, järll OCll pelsvei-'k. Kinesernas silkesväfllader voro äfvel1 tidigt

kända i ]~uropa, 111e11 det var först i det sjullde' årl1ulldradet deras

porslinstillverkningar började söka sig el1 n1arknad veste:rut öfver Ceylon,.

Olnfattn~llgen af I{inas såväl politiska SOI11. kOlll111ersiella .förbindelser'111ed

frälnnlande länder var ullder del1na tidigare period n1.ycket vexlallde oell

stod alltid i 11ärll1aste sanl111al1llal1g 11led lal1dets illre politiska förllållalldell.

Under tider af illre lugll OCll fred salntll1ed el1 kraftig kejsare på trollel1

utsträcktes det kinesiska rikets allseende. OCll inflytande utåt vida utöfver

landets grällser, ocll i förenil1g l1led ell nler eller lniIldre ellergisk ut-o

rikespolitik såväl i eröfrings- S0111 ullderhalldlingsväg voro då äfven de

utländska llalldelsförbindelserna både vidsträcktare OCll lifligare, likasoll1

tvärtoll1, 11är andra förhållanden inträdde, TIllder perioder af illre svag

Ilet och stridigheter, i salllilla ll1åll rikets yttre 111akt OCll inflytallde aftog

elleruppllörde, äfvell denna handel aftYlladeel1er gick ullder. }\.. alldra

sidan kunde äfven 11a.ndelsförbindelserna visa sig leda till ett politiskt

närInande, såsom utan tvifvel fallet var i fråga 0111 de förbindelser, SOlll i

sin tid uppstodo lnellall 'I{i1la OCll det östroluerska kejsardö111et, 11varjälllte

det dessutolu kan förtjena 11älnnas, att de flesta ·diplolnatiska beskickningar,

som .påolika tider OCll fråll skiljda håll ankoll11110 till I{ina ocll sonl af

de kinesiska l1istorieskrifvarlla betecknats SåSOll1 tributförallde alllbassader,

i sjelfva verket sällan torde llafva varit an~lat äll rella llalldelsll1issioller.

Ullder l'AN.G-dynastiell (619-906 eft. I{r.) 11ådde det killesiska väldet

llöjclpullktell af Sill ~lltveckling,ocll det torde icke råda llågot tvifvel deron1.,
•

att Killa vid denna tid, s ärskildt ullder TAlTSUNGS regering (627-650),

yar jordells 11läktigaste stat. Ullder cle derpå följande dynastierIla SjÖllk

det derelllot ställdigt 0111 äll långsanlt tillbaka igell ullder OUPl)llörliga

strider 111ed tartarer och 11101lg'oler, hvilka slutligell år 1280 störtade elen

då 11errskande inhen1ska dYllastiell och i dess ställe uppsatte dell 111011

goliska "lTfrAN-dYllastiell på det llilll111elska rikets trOll. De l1longoliska

kejsarna företogo vidsträckta eröfringståg OCll grulldacle ytterligare tre, af

!{il1a oberoel1de 1110l1g01iska riken, för 11vilka dock I(illa, Stor-kllaneus

rike, blef ett slags stanllalld; hV.ars seder OCll bruk, kOl1st och kllltur af

de 111011g01iska 11ärskarorlla 111edfördes och utbreddes ullder deras 11ärnads'"

tåg i vester. Under detta tartarvälele började äfven den kine~iska skepps:

fartell och tral1S111arilla IlandeIn, SOlll under de n,är111ast föregående årl1uu-
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,dradena fått förfalla, att åter uppblomstra, och kinesiska sjöfarallde upp

:sökte ånyo gall11a föl' länge sedall förgätna farledei~, SOlll deras förfäder

'Seglat ända till Ceyloll OCll Persien. Under 1110ngolernas tid började också

I{ina att äll11l1 en gång landvägell uppsökas fråll vesterlandet af katolska

Inissionärer äfvells0111 af köplnäll och upptäcktsresallde, blalld dell1 den

berölnde velletianaren ~1ARCO POLO, llvars skildringar utgöra en ovärder~

lig källa för vår källnedolll 0111 dell tidens Kina, likasom i det hela salnt~

liga dessa besök i sjelfva verket lllera voro' egnade att bidraga till. et.t

.sådant syfte äll till att inleda nya vesterländska halldelsförbindelser lned

·den fjärrall , österIl.

Den Inongoliska dYllastiel1 störtades år 1368 af den inhelllska ~:1ING~

dynastien, llllder 11vars 11erravälde rikets förllållalldell till frällllnallde

länder föga förändrades. Särskildt fortgick dell utlälldska skeppsfartell i

ungefär sa111lna utsträcknillg SOlU förut ällda till' bortåt åT 1450. Under

det senare skedet af l\fing-dynastiens regeringstid var det första gållgen

·europeiska upptäcktsfarare fU 11110 sjövägen till I{inas kuster och trädde i

persolllig bel~öring llled dess illl1~vånare. År 1617 fraInträngde el1 portu~

gisisk eskader Ullder , PEREZ DE ANDRADE ända till Per]-flodells Inynlling;

elluru de vånskapliga förbilldelser, SOlll denlle' Ined de lokala I11Ylldighe

terna lyckats illleda, snart gingo 0111 illtet. PortugiserIla angrepos OCll för..;

,<lrefvos redall år 1521, OCll ell portugisisk aInbassadör, sonl all1älldt till

Peking, b~ef ~agell tillfånga Qch återsänd ~ill Cantoll, der hall afrättades.

Ett försök, S0111 portrigiserlla sederlllera gjorde att få fast fot i NillgpO,

hade också i börjall' ell viss fraI}lgång, 111011 äfvell här retade de snart upp

·befolkllingen lnot sig" OCl1 under ett upplopp år 1645 lära 800 portugiser

hafva 'blifvit 111ördade OCll trettiofenl fartyg för' dell1 uppbrä11da. Deras

-upprepade allsträllg1iinga~~ att på' olika ställell af kustell få kolollier till

'stånd' slutade öfverallt ill01n kort - Ined deras fördrifvande, oell efter

fe111tio års allsträngllingaT återstod' delll till sist ell ellda plats, ~facao,

-der de dock, 0111 än Ullder 'ouppllörliga' kOllfiikter Ined infödillgarna oc11

llled ell lllängd illskränkllingar i sin halldelsfrihet, allt sedall dess lyckats

l1ålla sig qvar. .L~nnu år 1844 var det dock elldast med svårigllet de lycka

des utverka sig· dell förlllållel1 att utan kinesiska lnyndigheters llörande

i hvarje särskildt fall få åt sig uppföra Ilya kyrkor och bonillgshus äfvell

:80111 bygga fartyg, 111ell efter dellna tid 11afya killeserna så' slllåningolll

11ppllört att, 11är vidare söka häfda något slags öfverllögllet. Efter
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€l'öfringell . af Filippinerlla år 1543 började äfvel1 spalljore~'na att söka

inleda regelbulldJla handelsförbilldelser l11ed I(illa, ehuru utan vidare

irall1gång, oe11 deras' a111bassader, S0111 vid tvenne olika tillfällell från

~lallila afgingo till Pekirlg, fingo återvända Uta'!l' att kUllna uträtta Ilågot.

...tr 1622 visade sig fÖl' första gångell llolländska fartyg i de kinesiska

farvattl1ell. Hollä11darna allgrepo att börja 'l11ed l\1acao, l11en blefvo
, ' .

tillbakaslagna, 11varföi" de då i stället benläktigade sig Pescadorerlla, der

-ett faktori upprättades, llvilket likväl, på grulld af fralnstälhlingar fråll
.. . .

killesisk sida, eftet några år förflyttades till FOrl110sa. 11är llppväxte sedall

1ulstigt nog ell betydande hollälldsk kol~11i, SOlll likväl efter trettio års

tillvaro i grulld tillilltetgjordes af dell i I{inas anllaler och sagor vidt.

iJerÖll1de sjöröfvarel1öfdingell !{OSHINGA. Denne, S0111 , i spetsel1 för ell

'betydallde sjölnakt allt, sedan l\1:ing-dynastiells störtallde och llpprättalldet

,(år 1644) af dell l11ailchuriska dynasti, SOlll ännll inllehar kejsartrollell,

-Båväl 11ållit stålld' lnot de tartariska 'inkräktarna OCll hindrat dell~ att sätta

:sig 'i' besittning af de båda sydliga' kustprovinserna SOl11 äfven' gellt elnot

frälll1ingarna' fråll .vesterll· häfdat sitt llerravälde öfver de' kinesiska far

vattnell, öfverfiyttade llU, år 1661, sitt llögqvarter från ,kustell af Fuhkien

till dell lnidt eIllot denna liggande ön och upprättade der åt sig ett eget

k0l1l1l1garike, hvilket ällnu i 20 år efter halls året derpå tilllade frållfälle .

l1nder halls SOll och efterträdare bevarade sitt oberoende af' Killa ocli upp

rätthöll ,stiftareIlS traditioner,- 11varigenoll1 det också kOlll att fortfarU11de'

utöfva ett visst inflytande på he~a dell utläl1dska 11andelns ocllsjöfartens

ställning llnder denna' period.

Engelsll1ännens första försök att inleda förbindelser 111ed }(ina egde

l'U111 redan åi' 1696, 111811 de tre fartyg, S0111 fått detta i uppdrag, kOll11110

aldrig fran1, o'ch det var först år 1637 sonl den engelska Haggall första

,gångell visade sig frainför ~1acao - fyra skepp under befäl' af el1 vVEDDEL.

l)ortugiserlla gjorde allt hvad i deras förlnåga' stöd för att hilldrallykoll1

!illgarna att kOll11na i beröring 111ed kineserna, och då slutligen Weddel

icke desto 111indre gick ill i Cantoll-fiodell, 'l110ttOgS h~all llled skarpa skott,

lrvilket llan besvarade l11ed att storilla killesernas fästell, 11varefter dessa

·fingo' brådt att skylla alltsanln1ans på portugiserna oell 'att, sedall

.€ngelsll1ännen återlell1nat några tagna djunker, gifva del11 tillåtelse att landa

-och illtaga last. Derefter dröj de det llela tjugusju år till, innan l1ästa försök

~gjordes, 111el1 det första .fartyget , SOl11' då utskickades, l11äst~ pa grund af
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kinesernas .kitslighet oell portugisernas fielltliga llålllling fråll l\Jacao -åter

vällda lleln llled oförrättadt 'ärellde, llvarpå engelslnällllell då i stället illläto

sig 111ed I{osllingas SOll, 111ed llvilken de ingingo ett slags fördrag, orIll

fillgO så tillstånd att slå sig lled i .Anl0Y och på' Forll10sa jänlte gallska

vidsträckta privilegi~r och full rätt att fritt drifva llalldel, llled l1velll de

bellagade. Men detta vackra. afta1 visade s.ig snart vara -tell1ligell värdelöst,

i det att intet nänl11värdt llalldelsutbyte 'ville kOlllilla till Stålld på For

11losa, till, följd 11varaf 'det ellgelska OSTINDISKA KOMPANIET efterhalld

beslöt sig för att 'uppgifva sina faktorier derstädes, äfvellsoln i An10Y, för

att i stället söka' få fast fot uti CantOll. Detta var dock på grulld af

portugiserIlas envisa lnotstålld OCll .intriger icke så lätt ocll lyckades först

år 1684, då älldtligen det engelska Calltoll-faktoriet upprättades. .AJla

försök, SOlll sedermera. fråll tid till 'anllall gjordes att äfvell till alld.ra plat,.

ser, såsonl··till exelnpel till Cllusall.;.öarl)a och Ningpo, utsträcka kOlllp~lliets.

verksalnhet Inisslyekades elllellertid, och så smållingoln fallll sig den ell

gelska handelll' helt och hållet· inskrällkt till Canton, hvarest dell dessutolll.

ullder årens lopp ef~erhalld 1llåste fillna sig' i allt större inskrällkllingal~

och allt sälnre behandlillg fråll de killesiska IllYlldigheterllas sida.

Ullder denna Cantoll..period (1684-1834) utgöres kompalliets OCll der-o

. 1lled hela den utlälldska llalldellls llistoria af el1 oafbrutell kanlp 1l10t de

lokala lnyndigheterllas och ell1betslllällnens utpressningar ocllöfversitteri.

Det var el1dast dell olnständighetell, att vederbörande alltifråll ofval1 hvar-·

kell SåSOlll elllbetS111äll eller fråll SYI1PUl1ktCll a.f silla privata behof OCll' ända-o

l11ål sågo sig i stånd att ulldvara de illkoll1ster, dell utlälldska 11andelll

beredde .~ denl, i· Sill lllåll" också i förening. llled det. faktul11 att ell icke·

obetydlig del af dell illhell1ska befolkningell de~~af Ilade Sill utk-olnst, 80111,

skyddade utländingarlla fråll änllU vidare gåellde ytterligileter ocll obellag..

År 1702 upprättades ett 1110110pol, SOIU lade all rätt till 11alldel 1lled.

lltlälldillgarlla i ell ellda persons. hand, 'llvilken sedall egde att efter eget

SkÖll utll1inutera dell till delll, 80111 kunde och ville betala, hvad han i l1varje·

fall .fanll för godt att begära. 1\,le11 detta 1110l10pol utbyttes' efter el1 tid;.

år 1'720, 1110t det s. k .. CO-HONG-systelliet. Sistnämnda år belades också alla

exportartiklar .llled el1 likforlllig värdetull af 4 procellt, hvarelllot tullell pa

ilnportvaror sattes 11ögre, till uIlgefär 16 prOcellt. Dertill kOlnnlo sedall ytter

ligare för l1varje fartyg' lner eller Illill{lre dyrbara »gåfvor» åt tulllllul1da-·

rillerl1a jälllte höga 1llätningsarvoden, oberäknadt alla extra-dusörer till pro-
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'vialltleverantörer In. fl. Co-llong-systen1et' bestod i öfverlåtelsel1 af privi

Jegiet på' den utlälldska handeln till ett särskildt skrå af inhelnska köp

11läll - de s. k. Hong-köpll1änllen *) - lTvarell10t dessa gent elnot lllJTI1

,digheterila skulle vara ansvariga såväl för det ordentliga erläggalldet af

stadgade ,tullar och afgifter SOlll äfvell för fräll1lingarnas korrekta och

.<111ständiga uppförande ullder deras vistelse i landet. De utländska· köp

lllänl1ens protester 1110t detta systen1 tycktes i börjal1 vinna gehör, 'Illen

några år sellare, eller år 1728, blef det likväl af provinsens llögste styres

lnan defiI1itivt faststäldt, på san1n1a, gång lnan failn lälnpligt 'att belägga

.all, export lned el1 ytterligare tillläggstull af 10 X, ehuru dellna redall

.ilr 1736 åter afskaffades såsoln el1 nådegåfva af kejsar I{IENI4UNG vid den'

11es .tronbestignillg. ÖEver hufvud taget försull11nades intet tillfälle att för

,<le utländska köpmäll1iell göra lifvet så surt och obehagligt SOl11 lnöjligt.

.11an försökte bland annat att tvinga .delll att bevisa de kinesiska ell1bets.

111ällnen salIlIlla förlledrande vördnadsbetygelser, SOlll af killeserlla egl1ades

<lessa. Hvarje direkt förhandling lned kinesiska 111yndigheter blef dem

förbjuden, OCll det enda sätt för hänvändelser till sådana,' SOln .var dem

Jlledgifvet, var i forll1 af »böneskrifter» , pin, 11vilka dessutom-i början endast

.g~noln ~011g-köpn1ällnens ln~llanhand kunde fortskaffas till vederbörande,

. ]llen senare äfven fingo för vidare' befordran till högre ort afiell1nas hos

vissa ullderordnade tjenstelllän, posterade vid den stadsport, SalU förde

till de lltländska faktorierna. Dervid erfordrades dock personlig in'ställelse,

-hvilket åter ledde till flerfaldiga förödlnjukelser ,för den, 'SOlll såg sig

]lödsakac1 att anlita denl1a utväg, i det han ieke blott ofta kunde få stå och

vänta i tilntal, inilan hall fick lof att fra1nföra sitt ärende, utan derjämte

'var utsatt för förolälnpllingar OC]l. stundom till och med kroppslig luiss

11andling. Utländska qvinnor voro llelt oell' hållet 'bannlysta från fak~

toriernas olnråde, och äfven i fråga om män funnas stränga bestälnn1elser

-angående bellörigheten att der visa och uppehålla sig. En ständigt återkom

:Jllande a11ledning tjiioändliga tvister och, förvecklil1gar utgjordes af .kine

sernas anspråk på dOlllsrätt öfver aIla'utlälldingar, SOlU besökte deras land,'

11varvid det dock är att märka, att de i det ,hela knappast någonsin torde

*) Det kinesiska ordet hong = rad eller räcka (rad af byggnader, magasiner
{)..d.) användes ursprungligen i Canton såsom beteckning för de utländska faktorierna,
likasom det sedermera öfverallt i traktathamnarna blifvit en 'ståe~de term' för hande.ls
hus elleT firma.
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·sökt att .lläfda sådana ~llspråk.i andra fall äll då, n~got 1110rd eller drål~

"blifvit begånget.

....\..fven i rellt kOllllllersielt 11ällseellde förekolll1110 o~ppllörliga anled

ningar .t~ll 111isSllöje OCll klagolllål fråll de utländska kÖPllläll11ens sida~

.De vallligaste. af dessa gälde dels fartygells OllÖdigt långvaT~ga och ofta

·afsigtliga qvarhållal~de i halnll, illnallde kUllde få in silla laster OCll

.blifva färdiga. att afgå, dels de. otaliga fall 'af stölder, för hvilka deras·

·varor voro utsatta lInder fiodtrans!)orten 111ellall Cantoll och den 12 .eng_

111il 11edåt floden belägila reddell vid \Vllall1poa ~ der deras fartyg 111åste·

stanna ocll förallkra - OCll dels 111ulldarillerllas' utpre~sllingur, äfvenSOlll,"de-

.intriger OCll, det dubbelspel, S0111 Hong-köplnännel1 i krftft af sin n1ellan

11alldsställning bedrefvo. Ett af de sä~t, .hvarpå dess~ förstodo att göra

,sig denna Sill ställnillg till godo, var att låta de frälnlnallde kÖP111ä1111ell

.gifva s~g lån OCll försträcklli~1gar., sOlnaldrig återbetalades, ett ofog,

SOlll likväl år 1782, åtll1instolle för en tid, ,stäfjades, i det att kejsaren.

sjelf, SOl11 på något sätt fått. vets~ap 0111 förhållandet, utfärdade ett f9rbucl

.1l10t .alla . vidare sådalla trallsaktioller jälnte befalhling on1' de erllållnu

lånens återgäldullde. Beloppet af dessa uppgick då till dell för dell tidell

llÖgSt ansellliga SUlll11lall af en lllillion pund ~terling.

...t andra sidall låter det sig dock icke förneka,. att äfven. ld.lles~rIia,

icke blott fråll deras egell lnera illskränkta, utan också fråll en lnera

allnlän OCll opartisk' SYllPUllkt, Iller än ell gå~g torde haft goda skäl att val~a

l11indre belåtna med dessa i all~ .afseendel1 för dem frän1lnande .och objudna

gäster, SOln kOll11uit att hos den1 illnästla sig, ~tan att visa 11varkell.1ust

eller fallenilet at~ låta .alnalgamera sig eller att ell,s rätta sig efter deras

ordn.illgar OCll förhållandeIl. Det va.r i~ynllerhet· det sjöfarande elementet1

SOl11 pftast gaf de kinesiska lnYlldiglleterlla, anledning till oro OCl1 bekY1l1

111~r., Strider ocll slagslllål lllellall .tllatroser. af olika nationer hörde till

ordningell för' dagen"" OCll de krig, S0111 lnellall olika lnakter i Europa

llllder dellna tid fördes, ledde äfvell .borta i de kinesiska farvattnen ofta

nog till fielltliga sau1111alldrabbllingar. Dessutolll ":voro fartygsbefälhaf

yarnaväl icke Ileiler alltid så Ilogräknade i fråga Ol~l lnitt, o~h ditt~

Derel110 kOllllJ?-O de utländingar, SOlll alllällde för att under längre eller

kortare tider stanna i landet,. alltid gellast Ullder ell ollledelbar kOlltroll, S01l1

alltefter bell0f kunde åtstramas eller mildras, och veTO följaktligen nöd

sakade. ~tt Ii ~itt' ~ppträdallde oell uppförande i alllnänllet i3:kttag~.nödig
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~lofsalllhet OCll försigtigllet. Deras enda värll OCll skydd'. till lif och egen

dOlU 1110t förtryck och godtycke berodde på dellilytta deras 1110tståndare

kunde hafva af deln, och det .enda vapen, SOlll under kOllflikter OCll

stridigheter stod dem till buds, var ett telllporärt afbrytande af halldels-

.förbindelserna, en 111etod, SOl11 äfven stulldonl alllitades från kinesisk sida,

~11ell SOlll alltid snart slutade lued en kOluproluiss. De utländska köp

luänllen .i Canton torde också knappast någonsill hafva gifvit sina för-.

tryckare OCll antagonister någon allvarlig anledning till grundadt 111issnöje,

innan de, efter ~1acao-portugiser~as exell1pel, började inlåta sig på den

visserligen lönande 111en olagliga iluporten af OpiUIU. Det var det engelsk

ostilldiska kOll1paniet, SOl11 dervidlag gick i spetsell i OCll ll1ed upprättan

det på dell kinesiska kustell år 1780 af en Opiulllstatioll Ined två depöt

fartyg i en vik söder Oln ~lacao,ocll SOlU derllled i första hand nlåste·.

bära skulden och ansvaret såväl för den djupa deuloralisatioll, SOIU efter

Iland betecknade dell utlälldska handeln i Killa under de sista decenllierna.

af Canton-perioden, liksom äfven för de allvarsalllll1a förvecklingar, hvilka.

~ellltio år senare, vid tidell för utlöpandet af kOlnpaniets oktroj och upp

llörandet af dess monopol på den kinesiska Ilandein, nådde sin höjdpunkt

och endast genom ett krig kunde' finna sir). lÖslling.

,rid sidan af de stora utlälldska s. k. OSTINDISKA kOlllp~nierna,.

llvilka af sina regerillgar utrustats nled olllfattande privilegier. af såväl

politisk, som ekonolllisk bärvidd, det HOLLÄNDSKA (1595-1795) och det.

än'nu 1l1ärkligare ENGELSKA af år 1600, som egde bestånd ända till år 1868,

jämte flera an~ra, llppträdde på 1700-talet äfvell ett SVENSKT, salU

också fick binalllnet »ostindiskt» , elluru dess hela verksalnhet, så godt SOlll

från början, illskrällkte sig till den killesiska luarknaden eller rättare ,enbart,

till Canton, 11varest det äfven hade ett eget SVENSKT' faktori. Ehuru vi

llär .' af utrYllllnesskäl icke kunna ingå på en närluare skildring af de ifrå

gavarande kOlllpaniernas verksalllhet i det ,hela, torde det dock vara skäl

att något ~ysselsätta oss llled det svellska.

Sannolikt hade det svenska kOIllpaniet för Sill t~llkonlst att tacka.det·

öde, .som drabbade ett af kejsar I{arl VI år 1722 privilegieradt 11al1delskolll

pani, hvars oktroi 'suspenderades redan år 1727 oell SOIn 11ågra år senare
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upplöstes, lyvarvid de kapitalister, SOlll derigell011T lloppats blifva delak

tiga i den vinstgif"Tallde ostilldiska 11ulldehl, lnaste se sig 0111 efter Ilågot

annat 111edel att realisera denIla Sill plall. De sYllas då 11afva riktat sin

npplnärksall1l1et på Sverige, OCll efter åtskilliga förberedallcle underhand.:

lingal' OCll öfverläggnin.gar såYäl inolu regerillg SOl11 riksdag utfärdades

den 14 juni 1731 den första oktrojen för det SVENSKA OSTINDISKA KOM

P.4\.NIET för e11 tidrYl11d af fenltol1 år. \Tisserligen var det en svel1sk ulldersåte,

kOll1111issariel1 i Stockholn1 Hellrik I{Öllig, son1 vid de förberedal1deunder

halldlingarna uppträdde SåS0111 representallt för vederböran,de anonYlua

intressenter, lnell det är dock alldeles sä~ert, att företaget till en stor del

var baseradt på OCll llnderstödt af utländskt, i sYllnerilet engelskt kap~

tal. !{olllpaniet Ilade till el1 börjall stora svåriglleter att öfvervinna, både

.på grund af 11l0tstålld från utländska könkurrenters sida OCll till följd

af dell storlll ~f ovilj a, som dess erllålllla privilegier väckte bland· de

inhe1l1ska lnallufakturtillverkarna och 11vilkell också Yid de svenska riks

dagarna tog sig uttryck i ett väldeligt orerande 1110t dell »onyttiga OCl1

skadeliga indiska COllllllercieli». Det första fartyg, SOlU af kOlllpaniet ut

sändes, uppbringades af 1101lälldarlla i Malacca-sundet, 0111 det än kort

derefter åter ble{ frigifvet, 11varpå el1 11Y expedition utrustades för att söka'

skaffa sig fast fot i Porto-l10vO på ICorolllandel-kusten, llvilket dock icke

11eller lyckades, llärnlast derför att England och Frankrike salnnlanslöto

sig i broderlig förening till gemellsal1lt uppträdallde mot denne nye kon

kurrent. D,å slog det svenska kOlllpaniet. ill :på el1 ny och egen politik,

SOlU snart skull~ visa sig bära de yppersta frukter. Man bestälnde sig

11än1ligell för att så 111ycket SOlll 1nöjligt Ulldvika de engelska, 1101ländska'

och franska kolonierlla i Ostilldiell 111ed deras respektive intressesferer för

att i stället rikta kOlllpaniets hufvudverksal1111et på I(ina. Det svenska-o

ostindiska kOlllpaIliet gjorde så att säga Cantoll till Sill specialitet 111ed det

resultatet, att Sverige till och 111ed under ell tid torde för kinesiska varor

varit det kanske förl1älnsta inlportlandet i 11ela Europa. För Göteborg,

uer kOlnpaniet Ilade sitt säte ocll sin stapelplats, blef denna killesiska llandel

hastigt nog e11 källa till rikedon1. De dyrbara kinesiska varorila, 11ufvudsak-'

ljgell sidell, te, porslill OCll kryddo~", sonl, 11varje gållg en »ostindiefarare»

kom heIn till Göteborg, såldes på af utländska kÖPl1läll talrikt besökta

auktioller, spriddes sederinera llära l10g öfver 11ela Europa och spelade el1

ingalunda föraktlig roll i dell tidens sve11ska exporttrafik. ~1edelvärdet af.
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denna Sv~riges reexport af s. k. »Ostilldiska» artiklar uppgick under kOIU

paniets fel11 olika oktrojer till följallde belopp:

l;nder l:sta oktrojell 1731-1746 årligt 111edelvärde 147,971 rdr specie

» 2:dra » 1746-1766}) » 215,640» l}

»3:dje l) 1766-1786» » 1,021,559» »

» 4:de »1786-1806 »338,805 »

»5:te » 1806-1813» » 208,283»»

Då vid 1738 års riksdag ett särdeles våldsall1.t angrepp gjordes 1110t

kompalliet, besvarades detta lned en försvarsskrift, i hvilken det heter, att

de tre "fartyg, SOln då till Sverige återkollllnit från I{ina, gifvit ellll~ttobehåll

nillg af tillsal11111ans 153 procent, ell siffra SOl11 dock salll10likt var väl låg,

då ell af kOlupaniets tjensteluäll i ell anteckrling, SOlll ällllU lär finnas i bellåll

i Upsala univei'sitetsbibliotek, uppgifvit, att vinstell . för de tre nän111da

fartygell uppgått till 174 1/2 procent. Ständerila ansågo eIllellertid, att

Ilågot borde göras till dell illllemska industriens skydd, OCll beslöto en

.afgift af 15 procent för allt anvälldallde af ostilldiskt siden, hva~efter det

år 1745 till ocll 111ed lyckades de inhe111ska sidenfabrikallterna att få till

stånd ett formligt förbud eIllot all införsel af dellna artikel, elluru detta

likväl redall två år sellare åter upplläfdes, sedan kOlllpalliet lyckats hitta

på ett sätt att blidka de uppretade sidellfabrikanterlla genoln att hålla

denl killesiskt silke tillhanda billigare än de eljest kUllde skaffa sig sin

Tåvara. Efter denna tid upphörde' också så sInånillgo111 allt skl~ik på

ilnportförbud, ocll kompaniet fick derefter mera ostördt eglla sig åt Sirl

affärsverksalullet.

Den 17 juni 1746 erllöll kOlnpaniet, i hvilket nu ett par större firmor

i Stockholln ingått SåSOlll illtressenter, förnyad oktroj, denlla gång'på 20 år,

i salumallllallg likväl med åtskilliga 11ya vilkor,. såsom bland annat att

kompaniet till staten skulle erlägga ell afgift af 50,000 daler silfveri:nynt

för 11varje fartyg salllt dessutom till Göteborgs stad 2 daler per läst 'och

till konvojkonlmissariatet 600 daler silfvernlynt per fartyg, hv~rjälnte för de

varor, SOlll stanilade illoln riket, vanlig tullafgift skulle blifva att erlägga.

Dessa tilläggsafgifter lyckades elllellertid kOlupailiet på ett eller arlllat sätt

att efter några år kOll1ma ifrån, och sallltidigt företogs en illgalunda oväsent

lig förändring i kOlllpaniets organisatioll. Hittills hade det varit sed, att sub~

skriptionerna egd_e rum för l1varje ny expeditioIi, 'hvarpå vid fartygets' åter

komst och efter lastens försäljning ·det· subskriberade kapitalet återbetalades

4



50 1898 den 24 ~ovember.

jämte. vinstell, llvadall' det egelltligel1 var ett nytt kompani, som för

hvarje särskild resa bildades, lnedal1 elldast sjelfva direktionen var perll1a

11ent~ Detta ändrades 11U, i det att år 1753 el1 fast fond inrättades, hvars

tecknare blefyo delegare i kOll1pal1iet för hela den återstående oktrojtidell.

Huru stor denila fOlld yar, finnes ingenstädes uppgifvet - det var ert

halldelsllelnligl1et, SOlU al~rig yppats. Blott så mycket är kändt, att teck

ningen med sådan ifver oInfattades, att aldrig Iller äll 60 procellt deraf

" b~höfde erlägg~s. På salnina gång blefvo också utdelnil1garna årliga, i

stället för att de förut egt rum efter Ilvarje fartygs återkonist. F ör el1 resa

till Callt6n kräfdes i 11ledeltal 18 Dlånader, OCll då derefter lasten vid 11ell1-

·komsten först skulle säljas, så torde d~t' kUllila antagas, att föregåel1de

vinstutdelningar i d~t llela taget gält en period af ol11kring 2 år. Intet far

tyg hade dock lelnnat ullder 121/2 procent i vinst,' medan denna val1ligell

Ilade varit 111ellan 30 OCll 40 OCll ibland till och I11ed öfver 100procel1t.

Sedan den fasta fonden komluit' till stånd, uppgingo visserligen de årliga

utdelningarIla i lnedeltal icke fullt till 14 procent Oll1 året, lllen så fanns

det då i stället efteråt vid kOlnpål1iets upplösning till utdelning mellan

delegarna el1 behållning af öfver 6 111illiol1er daler' silfvermynt. SOln

ll1all ser, Ilade kOlllpal1iet således gjort gallska lysallde affärer, luen den

omständiglleten, att det krållglat sig ifrån de förelagda afgifterna till statel}

och till Göteborgs kon1m~n, kOlll· också efterllal1d igell llled ett rätt känbart

bakslag; då detta alltagligell i' frän1sta rUlll1net torde varit al11edningen

dertill, . 'att kompaniet vid ok~rojtidells utgång gick· 111iste 0111 privilegiets

förnyande, oberäklladt att det, sedan ll1an kommit ulld,erfund med dess

glänsande ekonol11iska resultat, ullder .de sista åren såväl Ilade fått pUllga

,ut med alla de stadgade afgifterlla, sonl dertill ytterligare l1ödgats i extra

ersättlring till statsverke.t erl~gga ett belopp af 450,000 daler silfvermYlltL

Det nyupprättade kompani, som under den tredje oktrojtiden' inneIlade

privjlegiet, gjorde äfvenledes en storartad vinst, idet. att dess delegare i

det .närmaste flngo samIllanlagdt uppbära det insatta kapitalets tredubbla
, ./. ,

,belopp eller 298 a 299' procent. Under den fjärde oktrojen, 1786-1806,

gjorde~ mindre goda affärer, beroende detta likväl på flera mer eller min

dre tillfälliga orsaker. Så Ilade man till exenlpel för den materiel, som

efter de föregående oktrojinnehafvarna öfvertagits, fått erlägga ett alldeles

för, ·högt pris, o'ch dertill kOln den llänlmande inverkan, de dåvarande

politiska förhållandena i det llela utöfvade på all Ilandel oell rörelse; iSYl1-.
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nerhet de krig, SOlll följde efter dell franska revolutionen. ·NågOll vinst~

utdelllillg kOlll denna gång alldeles icke i fråga, llvarjälllte äfvell den slut..

liga utrednillgell af de intrasslade affärerila drog lång tid, hvarpå allt

saUl1nallS till sist slutade ll1ed kOllkurs år 1809. En för alla dessa bolags

bildningar gell1ellsalll egendoll1lighet var styrelsens 111aktfullkol1lligllet och

oberoellde af de öfriga delegarna. Så kUllde dellna· till exell1pel sjelf

beställllna arvodena. för silla ledalllöter så högt den bellagade. Huru

111ycket detta i alllnänllet var, är icke kändt, lllell lllan ·vet i hvarje fall,

att dessa arvodell för årell 1803 -1805 till exelnpel uppgingo till 63,398

riksdaler specie per lllall för alla tre åren tillsallllllans, och älldå var detta

en för kOlnpaniet i det hela särdeles olycklig period, i det att de öfriga del

egarna icke blot~ blefvo utan all utdelning utan till och lned förlorade

allt, hvad de hade. i företaget insatt.

Den femte oktrojen, 1806-1813, var också utfärdad på 20 år, ehuru

det' då bildade kOlnpaniet aldrig kOlll att begagna sig af den. I stället

för att utrusta fartyg för Ostindien eller Kina llöjde mall sig 11älllligell

111ed att från Ellgland importera te. För öfrigt var detta ell ganska god af

fär, OCll villstutdelningen llppgick i allt till 55 3/4 proc., lllen då det visade

sig, att kOlllpalliet ·aldrig gjorde något till fullgörande af sitt hufvudsak

liga åtagande att utsända ~egna fartyg till de ostindiska farvattllen, fick

det efterhand-dell allmänna opinionen alltmera emot sig och lnåste sllltligen

gifva efter. KOlnpaniet afstod fråll hela oktrojell redan år 1813,-11v-arefter

delegarna året derpå fingo sina insatser tillbaka -- ocl1 dermed var de

privilegierade handelskolnpaniernas tid i S:'verige förbi.

I dessa dagar, då handelll på Kina ocl1 Östasien än en gång blifvit

en fråga för dagen ocl1 dertill en fråga af största vigt ocl1 illtresse, torde

det icke vara lItall sin' nytta att tänka sig litet tillbaka till del1 tid, då Sveri

ges handel i österns aflägsna farleder var af den betydelse, att den kunde

upptaga täflall llled 11vilkell anllall nations som helst. .L~fven i vår svel1ska

klassiska litteratur saknas icke llliJllleslnärken af dessa våra förbindelser

med den yttersta österns folk. Peter Osbecks berömda »Dagbok öfver en

ostindisk resa» finnes öfversatt på både tyska ocl1 engelska, och Jakob

Wallenbergs lifiiga skildring i »Min ·son på galejan» ·af sin lned det OStill

diska kOl11palliets fartyg »Fillland» år 1771 företagna resa till Cantoll

är för hvarje bildad svens~ en gammal bekant.
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. Af de europeiska natioller, SOlll under dell period, llvaroIll det'llu är

fråga, trädde i 11andelsförbilldelser 111ed I{ina, återstår det i detta sam-:

lllanllallg elldast att tillägga några ord Oln Ryssland, hvars förhållande

till det hilnmelska riket redall .tidigt kOln att gestalta sig på ett alldeles

särskildt sätt, i det att ryssarIla synas hafva bättre förstått sig på att komma

tillrätta 111ed de kinesiska lnyndiglleternas öfverlägsenhet OCll godtycke,

än fallet varit lned andra nationer. Ryssland är nämligen dell första

europeiska stat - likasom det länge var den enda - SOIU 'nled Kina lyc

kades erllålla verkliga handelsfördrag. Orsaken dertill är utan tvifvel i

första rUlnmet att söka i den omständigheten, att Ryssland genoln Sibiriens

eröfring kOlll att blifva I{inas ollledelbara grannstat, 111ed e11 ganska lång

sträckt gelllensaln landgräns, och att dessa båda stater följaktligen icke

gerna kUllde undgå att k0111ma i en viss närmare beröring med hvarandra.

. Det var lnot slutet af Ming-dynastiens tid under dess .vanmakt och

förfall, SOll1 Rysslalld började att förmedelst kossackströftåg och handels

karavaller jälnte ett system af successivt upprättade stationer eller kolo

llier från det vestliga Sibirien utsträcka sin arnl allt längre lnot öster, lällgS

det killesiska rikets dåvarande nordgräns, ända till Amur-flodens utlopp

i dell Stora Oceallen, dit ryssarlla nådde fral11 år 1640. Detta

ledde, så slnåningoln till förvecklingar ll1ed ,den nyupprättade OCll mera

kraftfulla Manchur-dynastiell i I{ina. Med anledlling häraf 'gjordes då

€fterhancl från· rysk sida upprepade försök till ett närnlande .i diplolna

tisk väg gell011l beskickningar - första gål1gen år 1657, - llvilka dock

:icke ledde till något vidare resultat förr än år 1689, då ett forl11ligt freds

()Cll gränsregleringsfördrag blef afslutadt i Nipchu (Nertschinsk) , llvarige

110m ryssarila nödgades afstå från sina delvis ända sedan 40 år tillbaka upp

rättade kolonier i Amur-området OCll i Manchuriet, hvaremot kineserna

gingo in på en uttrycklig stipulation Oln fri och obehindrad salnfärdsel

OCll halldel öfver gränsen för båda makterna.s undersåtar. Ett ytterligare

llledgifvande utverkades sedermera, några år derefter, i ocll med tillåtelsen

för ryska handelskaravaner att besöka Pe.king, som till följe deraf från

Gell lned år 1705 fick mottaga flera besök af sådana., om än med långa

111ellantider, då kil1eserna snart tröttnade på den oreda och de obehag,

som förorsakades genoln dessa invasioner af tusen eller ännu Bera handels...

resenärer i samlad trupp, hvarför äfven karavanerna, om än privilegiet icke

fOflnligen togs tillbaka, merendels fingo stanna vid det söder Oln Baikal-



Kina och dess kommersiella framtid. 53

sjön invid gränsell till Mongoliet belägna Kiakhta, SOI11 ännu 'i dag är dell

lnest betydande statiollen på den stora sibiriska karavanvägen. För att åstad

kOlllIna en bättre ordning i dessa förhållallden öppllades af· kejsarinnan

.Catharina I Ilya underllandlingar, 11vilka då ledde till »gränstraktaten i

I{iakhta» af år 1727, hvarigenolll gräns- och 11andelsförhållalldena de båd~

rikena enlellan reglerades fÖT en längre tid, nälll1igen ända tilllllidten af Yårt

årllundrade. I{iakhta och Nertschinsk blefvo 11ufvudluarknaderna för kara

vanhandeln, hvilken äfven, dock endast 11vart tredje år, skulle få utsträckas

till Peking och då med karavaner af llÖgSt 200 deltagare, i salllIllanhang

11varnled ryssarna tillika fingo rättighet att i Peking llpprättllålla såväl en

rysk IDissionsanstalt SOll1 en skola för utbildande af rysk-kinesiska tolkar.

Ett senare fördrag af år 1768 medförde ingen väsentlig förändring af de

redan träffade öfverenskollll11elserna, OCll R,ysslands handelsrelationer lned

Kina' inskrällkte sig under 11ela denna period till gräns- och karavanhandel,

i det att det enda försök, SOlD från rysk sida förekoll1 till inledande af sjö

fartsförbindelser genolD ett besök år 1806 af två rysk'a fartyg i Callton,

besvarades Ined ett kejserligt dekret, SOlll förbjöd all annal1. handel och

samfärdsel mellall ryssar ocll kineser än den, SOlD redan var traktatnles

sigt beställld OCll 111edgifven. De diploll1atiska förbindelserna synas

för öfrigt öfverllufvucltaget knappast hafva varit af någon Yidare intilll

karakter, då såväl de ryska beskickningar, 11vilka fråll tid till annall

besökte Peking - den första, år 1657, fick icke ens företräde i11för kejsaren

:- SOlll en kinesisk, hvilken år 1731 kOll1 till S:t petersburg för att kOlll

plilllelltera kejsarinna'}l ...~nna, ölllsesidigt rönte ett Iller eller 111indre kyligt

lDottagande; 111811 Ryssland lyckades i hvarje fall trots allt att i det

llela t~lget tenlligell 11äfda sin ställning orll värdighet SOlD en 111ed I{ina.

likställig och jä111nbördig stat.

I san1mallhang med utlöpalldet: af det Engelsk-Ostindiska !{olllpa

niets oktroj år 1834 oell den brittiska regeringens beslut att, i och med

llpphöralldet af det näl11nda konlpaniets 1110nopol på 11andel11 111ed I{ina,

låta en kunglig kOll11Dissarie å den brittiska kronans vägllar "öfvertaga

högsta ledningen af och 'vården 0111 den brittiska handeln och dess iIltres-
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sell derstädes vidtog en öfvergångsperiod af åtta år, uppfyIda af- stän

diga stridjglleter,lllissförstånd och förvecklingar, llvilka slutligen endast llled

vapennlakt kllnde lösas. Dellna lösning bIef det s. k. opiumkriget.

Den utländska handelns öfvergångstid (1834-1842).

Så snart det blifvit beka11t, att den brittiska regeringen beslutat sig

för att till I{ina utsända e11 l1ögre elllbetslllan SåSOlll »Chief superintell

dentof Britisll trade», OCll ännu lllera vid dennes ankonlst på platsen, till

spetsades allt skarpare dell konflikt, som sedan flera år tillbaka var för

beredd, eller alltsedan det Ostilldiska I{onlpaniet hade börjat att upp

lDuntra OCll göra ,sig delaktigt i dell allt annat ä11 legitima inlporten af

OpiUlll till I{ina oell halldell1 derstädes llled denna förbjlldlla vara. De

lItländska kÖPlllällllell, af hvilka flertalet OCll särskildt de ledallde, då

SåSOlll ännu i dag är fallet, voro engelsmän, sågo i den nye kunglige .kOlU

111issariens ankOlust OCll dell väpnade lllakt, SOlll antogs stå till IlaIls för

fogande, ett nytt llläktigt skydd oell försvar för silla rättiglleter och intres

sen OCll blefvo derigeliolll såväl i sitt uppträdande SOIU i sina företag

alltlllera djärfva och säkra gent elllot de kinesiska l11yndigheterna oell

kanske änn11 Illera bakoIll deras rygg. Å sin sida funno dessa sig då

utall vidare både skyldiga och befogade att till för~yar eIllot utländingar

nas anspråk OCll tilltag tillgripa snart sagdt llvilka restriktiva OCll repres

siva åtgärder SOlll llelst oell gjorde sig dervid skyldiga till en beklaglig

OCll ödesdiger, 0111 äll från kinesisk synpullkt,. isynnerhet för dell tiden,

.fullkoluligt förklarlig OCll llaturlig nlissuppfattning' af den brittiska rege

ringens afsigter OCll dess nyutsällde förtroendenl'ans ställning OCll uppgift'

såsonl representant för illterllationell rättvisa OCll billighet.

När den utnäl11nde kOI11nlissarien lord NAPIER den 15 juli 1834

lned sin stab inträffade i 11aeao, gaf den kinesiske gelleraiguvernören i

CantOll sina ,Hollg-köpnlän befallning att gellast låta denne frälllling

veta, att Ilall icke utaIl uttrycklig tillåtelse finge kOlllina till Cantoll ; Illell

lord Napier var då redan på väg dit och aflät i eIltighet Ined sina instruk

tiOller gellast vid fralukonlsten till generalguvernören ett skriftligt nled

delande Oln sin ankolllst. Denna hans skrifvelse' blef dock redan vid

stadsporten tillbakavisad,_ ullder invälldning att dylika 111eddelanden förut



Kina och dess kommersiella framtid. 55

alltid plägat fraInleninas gellolll HOllg-köplnännen, äfvensonl llled· 'erin~a.n

att meddelandet icke på OInslaget var behörigen betecknadt såsom »sup

plik» ,pin. Generalguverllören skyndade elnellertid att till Peking

ingi'Eva sin rapport Oln hvad sonl förefallit, ett för öfrigt särdeles karak~

teristiskt och för dell tidens killesiska uppfattlling typiskt dokulllent, i

hvilket 11all till exenlpel blalld allilat anförde, att »barbarell» i sitt med

delande till honoln reda.n på det yttre OInslaget gjort sig löjlig Ined' att

allvällda uttrycket »DEN STORA engelska nationen» saInt att det hela genom

dess forlll och stil tydde på, att Englalld rellt af konl med allspråk på

att bellalldias såsoln ell llled !{illa jälnllbördig 11atioll. De ellgelska bar-
v

barerilas halldel Ilade allt ditintills förllledlats genolll HOllg-köpnlännen,

11vilka hade ·att förhalldla Illed de 11tlälldska 11usens chefer, taipan, men

ett barbariskt (utländskt) öga (superilltendent) vore Ilågot alldeles nytt.' Olll

1111 engelslllännell verkligen önskade en förälldring af det ganlla fö!hål

lalldet, Ilade de ju lllöjligen gel1011l en böneskrift till kejsarell kunnat 'ut

verka detta, nlel1 1111 hade i stället det der »ögat» bara kOIlllnit utan vidare

OCll ville sätta sig i förbindelse lned kinesiska elnbetsmäl1 - »och detta

vore ju vansinnigt». 'Sagde generalguvernör försökte derefter att få de

utländska köpmännen öfver på sin sida lnot llykonllillgell OCll utfärdade

dell 14 augusti e11 proklalllation 111ed 110t 0111 afbrytande af alla 11alldels~

förbindelser, hvarpå lord Napier svarade lned ell annal}, också på kine

siska språket, i 11vilken hall gaf generalgl1vernöre11s »okl1nnigllet OC1l

ellvisllet» hela skuldell för alla dessa förvecklingar. Situatiollen blef allt

111era Spälld, och det konl slutligell till e11 formlig bryt11ing; Dell 2 sep

tenlber afbrötos alla förbindelser l11e<1 de utlälldska faktorierIla., och då

lord Napier fann, att 'llans båda ellgelska fregatter, 11vilka 11an låtit kasta

ankar vid \Vhal11poa, icke förmådde skrälllnla gelleralguvernöre11 till in

tagande af en annan llållnillg, beslät han, SOlll Ullder tid,en svårt illSjuk

Ilat, att tillsvidare återvända till 1Iacao, 11varest hall likväl fjortoll

dagar senare dukade under för sjukdolnell. Fregatterna Ilade salntidigt fått

order att gå till sjös, OCll detta inrapporterades l1U till Peking såsorn el1

seger öfver de utläl1dska krigsskeppell,_ ~lvarpå, kej~~rell, i Ilåder förlät Sil~.

generalg11vernör hans lilla lllotgång OCll gaf, befallning, att låta de engelska

barbarerna genast skrifva 11el11 och utbedja sig ell annail' taitJan för ~tt
"', I "

öfvertaga ,koIltrollen och ledlling~ll af deras aJ:,tärsverksam1let i· enlighet

llled de" ganlla. föreskrifterna. ,De brittiska kÖPll1äll11ell' i Oanton vände sig'
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då. i stället, i börjall af decelnber, t.ill sin regering med' ell petition, i

hvilkell de kraftigt" påyrkade 111era energiska åtgärder, "llllder det att l11r

DAVIS, lord. Napi~rs. närl11aste Inall OC}l efterträdare, i sina depes.cher fram

höll, -att Inan först OCll frä111st borde vända sig direkt till Peking för- att

8öka i godo bilägga tvistigheterna, illllan lnun kUllde' anse sig berättigad

att tillgripa vidare tvångsåtgärder. ~fell dell engelska regeringell ;ville icke

höra talas Oln dessa förslag, »då», såsonl' det hette i svaret' på de' fram

ställningar .lord Napier redall .gjort oj SU1ll111a syfte, »Hans Nlajestät endast

haft för afsigt att i godo ocll genolll vänskaplig underhandling söka åstad

kOlnIna fördelaktigare halldelsförbilldelser lllellan hans undersåtar' och

Kina, Illell icke Ined lnakt eller våld». Dell kinesiska frågan hade' emellertid

i högsta grad upprört den alllllänna opinionell i' Englalld, llvilken, redan

från börjall 'snarare benägell att dela Canton-petitionärernas åskådnings

sätt äll regeringens, också till sist, lned parlalllentets tillhjälp, trots alla

betänkligllet~rfick öfverllanden efter 1839 års 11ändelser.

Ullder tiden hade blockaden i Cantoll upphört OCll handelsförbindel

serna återupptagits, särskildt skeppIlingarna af te till England, under det

att regeringells kOInll1issarier nled stab allt fortfarande i ~Iacao afvaktade

regeringens vidare bestämn1elser och llälldelserllas gållg. Det hufvudsak-·

---iiga handelsintresset kOllcelltrerade sig dock alltmera på den »extra lUU-'

ros» bedrifna opiulntrafikell, hvars celltrulll var dell i sjelfva flodlnY11

l1ingen, inIlanför Hongkong, belägIla lilla ön Lilltin, 11varest ständigt kring

de der stationerade depötfartygen el1 allsenlig flotta var samlad dels af

fråll Illdien llled ,opiuln allkolllna fartyg och dels af Irlindre kustfartyg'

för varans distribution till olika platser på kllsten och uppåt fioderlla.

Dell . egentliga halldehl egde. ell1ellertid rUIn 'i Canton, der de kinesiska

köparna nlot kOl1tallt betalning erllöllo »\varrants», hvarefter det blef deras

ensak -att sjelfva afllelllta OCll ilandsllluggla varan. Den årliga afsätt

ningell nådde vid denlla tid en siffra af 40 a 50 tusell kistor*, OCll

11ela dellna trafik bedrefs alltjäl11l1t lner eller lllilldre öppet, så att säga

* Bruket af opium synes, on) än äfven förut icke alldeles okändt, först, efter
hand under d~t 18:de århundradet hafva blifvit mera allmänt i Kina, och importen
delaf öfver l\lacao nådde fÖrst lnot slutet af den period, under hvilken portugiserna fingo
vara . en~.amma om' den, upp till, det" första tusentalet af kistor, för att likväl sedan
under det, Ostindiska Kompaniets auspicier jämnt, och hastigt stiga i samband
med en ökad konsumtion, som slutligen gat anledning till ett kejserligt edikt af
åt 1800, hvarigenomall införsel af denna såsom skadlig och förderflig' stämplade vara
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nlidt .ullder 'lliyndiglleternas ög011, utan att llågot' gjordes eller törllända

811S ansågs kUllIla, göras för att stäfja den, 11vilket också förallledde

ellllögre enlbets~llaJI i Peking, ' sonl , f.örut varit alistäld i Canton, att i

ett lllenlorial till trOllen fran1ställa dessa förhållanden och tillråda legalise

randet af OpilIlIlillförselIi, såväl för att få deli llllder kontroll SOn1" för

att' bereda staten llya och afsevärda inkolllster. l\lall 'väntade äfvell nll

mällt i Calltoll, att detta förslag skulle vinna gel~ör, i salnlnallllang 11va1'

nled dell senast lltllälIlllde brittiske sllperilltelldelltell, kaptellerl, i Hottan

CHARLES ELJ.JIOT, vårerl 1837 öfverfiyttade till Calltoll OCll alltog dell af

killeserna erbjlldna stäilningell såsoIn taipan för den brittiska Ilandein,

nl. a. o. såsorn ett slags »konsul» utall »exequatl1r»., Efter ett vidlyftigt OCll

långV'al~igt .Inenlorialiserande, såväl i Peking SOlll nlellall Peking och Canton,

blef elllellertid det ifrågavarallde förslaget förkastadt, och sttänga order

utgillgO i eIllighet derlned till provil18lllYlldiglleterna i Callton, llvarefter, llär

detta icke visade sig leda till llågot annat resultat än OpiU111SInugglingens

ytterligare tilltagande i förening 111ed dess allt djerfvare' och Inera oför

skräckta llppträdande under det följande året (1838) - då till ocllllled ett feIn

tiotal lnilldre fartyg under brittisk OCll aIllerikallsk flagg deltogo i denna

trafik Inellan Canton och Lintill - ell utolll0rdentlig kejserlig kOlnlnissarie

till sist utnämlldes med oinskrällkt fullnlakt Gell uttrycklig order att

lItrota all halldel 111e-d opiunl. Dell liye kOlnlnissarien, LIN TSEH-SU, SOlll

dell10lnars 1839 ankolll till Cantoll, riktade allt från börjaIl i första iUlll

lllet sina åtgärder mot de utländska köpmännen, Ilvilka också redan inolll

fj orton dagar efter Ilans ankolllst gellolll ell fornllig afspärrning af hela

faktorioIllrådet först tvingades att skriftligen förbillda sig till att icke bedrifva

Ilågot slags Ilandel 111ed opiuln ocll ett par dagar senare, dell 27 DJarS,

sedan all, tillförsel af lifsilledel blifvit afstängd, ytterligare Blåste beqvälllu

sig att följa Elliots råd OCll efterkolllIlla LillS fordran att utlelllna hela det

befintliga förrådet af denna vara. Den i 8nligllet ~erllled faktiskt utleyerera

de qvantiteten uppgick till 20,283 kistor 111ed ett lnarknadsvärde efter dayH,-

ovilkorligen förbjöd~. - Vj~ midten af 1800·talet st~g denna införsel till i medeltal
eirea 70,000 kistor, hvilket allt sedan dess torde varit den ungefärliga årsimporten (in-
,beräknadt införseln öfver IIongkong), under det att den stigande konsumtionen för
öfrigt tillgodosetts genom inhemsk produktion. - En )kista) opiun1 kan i genomsnitt,
antagas representera en vigtqvantitet af en kinesisk pieul (133 l/a eng. skAlp.) oeh ett
marknadsvärde af ungefär' 100 ~ sterling. .
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rande ogynsalTIllla pris af 11ära 9 lnillioller dollars. Elliot alltog sjelf,

.att det endast var killeserllus 111ellillg att göra sig ell affär på denna konfiske

ring gelloln att efterhand realisera varan till högre pris äll 11vad de älnnade

utgifva i ersättning till dess förre egare. Mell hall bedrog sig. Hela förrådet

blef på kejserlig befallning i grllnd förstördt i börja.n af juni, och Oln

l1ågOll ersättning blef det aldrig fråga. EIneilertid hade Elliot då redan

ett par veckor förut, dep 24 lnaj, låtit llela den brittiska koloniell inskeppa'

-sig och lelnna Canton, på salll1na gång ban utfärdade ett upprop till alla

brittiska fartygsbefälhafvare att icke ill1öpa i Canton-fioden. Sedan Lin väl

lyckats gellolndrifva sin vilja, gjorde llan deremot å sin sida allt för att

locka eller skrälnllla Elliot och hans landsIllän till att konllna tillbak.a

igen, lllen dessa föredrogo nll att i afvaktan på den brittiska regerillgens mel

lankonlst tillsvidare stanila dels i 1\1acao och dels på ön I-Iongkong, hvarest

i augusti salllllla år el1 tenlporär engelsk koloni upprättades, SOlll jämte de

j dervarallde halll11 sanl1ade halldelsfartygen .llulllera stod under skydd af

ett par brittiska krigsfartyg. ~lot slutet af detta år kOlll det äfven 11är till

den första krigiska salnlllallstötningell, i det att dessa fartyg kOlnlno i strid_

med en angripande kinesisk eskader på 16 örlogsdjunker, af hvilka flera

skötos i sank och de öfriga förskingrades.. lJllder hela denna tid fortgick

eineilertid dell brittiska llalldeln och skeppsfarten, äfven lned opiuln, tem

ligell obehindradt, såväl före som efter utfärdandet i början af år 1840 af

ett kejserligt edikt, SOlll för everideliga tider förbjöd all salnfärdsell~lella.ll

kineser ocll engelsnlän.

I april 1840 beslöt SIg omsider den brittiska regeringen för att med

vapenlllakt fordra och utkräfva upprättelse ~ör de förolälupningar OCll

kränkllingar, för hvilka Hellnes ~1ajestäts officiella representanter och under

såtaT varit· utsatta, jämte ersättllillg för all förlust, som gello:rn hot och

våld åsamkats engelska kÖPllläll, äfvensoln garantiel~ såväl för säkerhet

till lif och egelldolll för ell ocll h~Tar, llvilken i handelssyfte besökte eller

uppeilölie sig i I{ina, SOln för ett tillfredsställallde ordnande af hela saln

färclseln. I jUIli salll111a år illträffade el1 engelsk eskader på l\lacaos

redd för att, sedall Cantol~ att börja lned förklarats i blokadtiilstålld, inleda
. -'

de eventuella. krigsoperationerna Illed .besittningstagandet af Chusall-

öarna, hvilkas hufvl~dort, Tinghai, efter' ell kort strid' eröfrades. Sedan

~erefter äfve~ AIllOY OCll Ningpo jälllte l\1in- OCll Yangtse-floderna blocke

rats, begaf sig amiral G. ELLIOT, åtföljd. af kapten Cllarles Elliot, såSOln



Kina och dess kommersiella frslntid. 59

Ul1derl1andlare, under loppet af allgusti 111ed el1 engelsk eskader norrut till

mynningen af Peiho-flodell för att sätta sig i direkt förbindelse med den

,kinesiska regeringen i och för åvägabringandet af en öfverenskollllllelse i

godo. De då i Taku påbörjade underhandlingarna afbrötos dock snart på ki

Jlesisk. begäran för att lllot slutet af året återupptaga.s i Canton, hvarest också·

en kejserlig kOllllllissarie infann sig i novelllber. Men detta ledde dock allt

fortfarande icke till något resultat, OCll då kejsarel1 derefter i januari gaf. or

·der om engelslllännens fördrifvande, besvarades detta llled eröfrandet af kine

ser11as skansar OCll fästen vid Bogue* den 26 februari 1841 och Canton

.faktoriernas besättande med brittiska trupper, hyarefter Calltoll lllåste

erlägga en brandskatt af sex 11lillioner dollars. Dell 10 augusti illträfiade

ell ny underhandlare, sir HENRY POTTINGER. Ullgefär sallltidigt började

l~rigsoperationernapå fullt allvar under alllirai PARKER och general GOUGH

111ed eröfringen af AlllOY OCll derefter af Tinghai (Chllsan) - för andra

,gången, sedan det i salllmanllang nled förra årets underhandlingar blifvit

·utrYllldt - salllt sllltligen af Chinhai ocll Ningpo. Alla dessa 11lotgångar

-g'yntes elllellertid, lika litet SOlll förlusten. af hela provinsen Cllellkiang,

göra något vidare intryck i Peking, hvarföre krigsoperationerna det föl

jande året återupptogas med en expedition uppåt Yangtse-ftoden. Denna in

leddes med eröfringen af kinesernas befästningar vid ""\VOOsullg-ftodens inlopp

dell 13 juni 1842 salllt besittningstagandet af Shangllai, llvarefter felll vec

kor senare den vigtiga, väl befästade och försvarade staden Chinkiang

efter ett tappert ll10tstånd föll i engelslllännens händer. Derllled var till sist

en seger vunnen af afgörande betydelse. Då engelslllännell vid medlet af

augusti just beredde sig att bOlnbardera Nanking, förllindrades detta i sista

stulldel1 genolll kinesernas begäran 0111 stillestånd för inledande af under

11andlingar, llvilka också ol11edelbart kOllllll0 till stånd oc11 på tio dagar ledde

till det resultat, SOlTI, under nalnn af NANKING-TRAKTATEN, blef grundvalen

för de ännu bestående förllållalldena luellan l{ina oell de 11loderna kul

turländerna: Gellol11 denrla traktat, SOln undertecknades dell 29 augusti·

1842 oell dell 8 septelllber salllIlla år af I{inas kejsare godkändes,

,erl1öll England 12 111illioller dollars i krigskostnadsersättning jäulte ön

... Canton-fiodens hufvudinlopp, af portugiserna kal1adt »Bcca tigris:t, efter den
.kinesiska benämningen ~tigerporten~ eller 1>gapet1>.
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Hongkong' till eväl:dlig besittning, llvarförutolll '1{ina äfven 111åste betala.

dels 6 111illioner dollars i ersättning för 'brittiska undersåtars förluster till

följd af opiulnkonfiskeringen af år 1830 oell dels 3 lllillioner dollars lill

gäldande af brittiska fordringar }lOS Hong-köpnlännen. "\ridare öppnades

för brittisk Ilandel, förlltonl CANTON; ytterligare fyra andra hamnar -- alla

söder 0111 Y angtse-floden -11äl11ligen Al\'IOY, FOOCHOW, N INGPO oeh SHANGHAl,

111ed rätt för England att i dessa llalllnar utnäulna konsuler, i salnlllanhang'

llVar111ed såväl det förilatliga Collong-systelllet och allt liknande 111ellanhands

tvång afskafiades, SOl11 vederbörliga foriner utttyekligen faststäldes för'

skriftliga 111eddelandenl11ellall brittiska oell kinesiska Inyndigheter oeh,

undersåtar, 11varjälllte kejsaren slutligen förband sig att låta utfärda e11,

tulltariff lllCd rinlliga oell likfornliga afgifter för saIntliga hUllluarna.

Förhållanden efter år 1842 - Traktatperioden.

Den genoll1 fredstraktaten: i Nallking skapade nya situationen gestal-

tade sig Ilastigt nog i lika fasta SOlll egenclolll1iga foriller för en ny utveck-

ling af SRlllfärdseln 111ellan I(ina oell "\;esterns kulturländer. Det utll1är-

kandc oell lllest betecknande draget i denna lItveekling Ilar allt llitil1tills~

- i det närlllaste åtlllinstone - varit det internationella kolonisations;.,

'arbete, son1 under de första fellltio åren af denna period inom Kina

gränser försiggått oell SOI11 visserligen långsalllt, I11en dock i det hela

llled fralllgång oell telnIigen ostördt fått fortskrida, i förening med den.

kos1110politiska solidaritet, SOl11 dervid Ställc1igt gjort sig alltlllera gällande

111ellan repr'esentanternft för de olika folk, SOl11 deruti tagit del - Oln iiIl:

på den sista tiden helt andra tendenser så snlåningoln fral11 träc1t," 11vilka

lnöjlige11 äfven kOlllilla att öfverföra den Yidare utvecklingen i nya fåror ..

De ledande principerna för dell nya ordningen blefvo dels exterritorialiteterl

oeh dels alla lItländska 11lakters likställighet oell likaberättigande gent

elDot I{ina. 'Ingelldera af dessa principer finnes e11S antydd i Nanking-

traktaten, 0111 än den förra lltall tvifvel var, åtnlinstone för engelsk räk-

lling, åsyftad. För båda delarna har 11lan enlellertic1 kineserna sjelfva att

tacka eller rättare deras benägenilet att efteråt, vjd de 11ärlnare detal

Jernas ordnande, så lnyeket. SOlll lllöjligt inskränka betydelsen oell bärvid-,

den af deras åt ENGLAND gjorda 11ledgifvunden. I juli 1843 utfärdades·
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·dell i traktaten utlofvade tulltariffen llled dertill hörande tullordning, hvar

igenom tullsatserna bestäIl1cles till ungefär 5 procent af värdet ocll ton

nageafgiften för fartyg till 5 I11ace (5/10 tael) per tall - isaUlinanhang

hvarIned äfven ENGLANDS r·ätt till konsulär jllrisdiktion i traktathalllnarna

otvetydigt erkändes. l\fen .sederInera, vid de närinare llnderllandlingarna'

i och för ordnandet af vissa andra detaljer, frall1koln från kinesisk sida

·ett förslag, att kejsarens vilja OCll beslut att lJå sa1n'l1ta gång »för sa1nt

lig~ ,frä'lnlinga')· af alla olika n,ationaliteter, SOlll förut 11aft tillträde till

-Canton, äfven upplåta de. nyöppnade fyra llall1narna på SftIll11la vilkor

S0111 för engelslllän» också skulle uttryckligen framIlållas - OCll detta

skedde då i den 8:de artikeln af ell tilläggskonvention af 8 oktober 1843, 111ed

tillfogande af att engelsll1änllell också för deras del skulle blifva del

.aktiga i sUlntliga fördelar OCll privilegier, SOln franldeles kunde kOlnma

.att någon annall Inakts undersåtar beviljas, hvarjäll1te kineserna i denna

vallligen så kallade BOGUE-traktaten också lyckades få ill vissa il1/skränk

1tingar i fråga 0111 engelSl1lännens rätt. att vistas OCll färdas in0111, de upp

låtna hall1narnas ol1lråden. Dessa sistnäl1lnda inskränkande bestälnmel

ser kOlnlno eUlellertid efterhand att leda till ett helt annat resllltat än det

.af kineserna åsyftade genom att gifva an~edning till Uppkoll1stell af de

så kallade koncessione1"1~a eller »settlel1lents», SåSOlll sjelfständiga, frid

lysta och privilegierade, utländingarlla förbehållna o111råden med egen

jurisdiktion inoln eller invid 11varje traktathanln. I-Iärjäll1te blef den l1ämnda

8:de artikeln af Bogue-traktaten förebildell för den sedernlera i alla med

I~ina afsllltade traktater inrYll1da bestäInmelsen 0111 behandling såsom,

den 1'nest gynnade 1'~ation eller 111ed andra ord ratt att utan vidare kOlnma

i åtnjutallde af alla förlnåner och privilegier, som från l(inas sida hädan-o

,efter ytte1"ligare kunde kOlllilla att medgifvas '1tågon annan nation.

,Tid underrättelsen 0111 Nanking-traktatens ~fsl~tande uppstod hos

litet hvar af de öfriga i dell kinesiska handeln intresserade lllakterlla el~

helt 11aturlig åstundan att åt sig utverka liknande förInåner, till· följd

l1varaf från d~n ena af dessa efter den andra under det följande året

sändebud alllände till Cantoll för att söka inleda åtll1instone förberedande

ullder)J.alldlingar. Den första traktat, som efter del}. engelska kom till

stånd var den NORDAMERIKANSKA (Förenta Staternas) af den 3 juli 1844,

·och derefter följde den FRANSKA af den 20 oktober samma år. De~ förra,

som på ett ganska lyckligt, särdeles ty~ligt och bestämdt sätt salnman~
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fattade de båda engelska traktaternas hufvlldbestälnn1elser, blef sede'rluera

förebildell för flera af de senare traktaterna, särskildt den SVENSK-NORSKA,

som afslutades i Canton den 20 lllars 1847 OCll hvilken - i och lned dess

art. II - faktiskt, redan från början, inllehåller allt, SOln i traktatväg gerna

kan för de förenade rikena önskas och uppnås. Den alllerikanska trakta

ten innehåller derjämte stipulationer Oln rätt till uppförande på koncessions~

0l11rådelIa af kristna kyrkor OCll till specielt skydd gel10m vederbörande

lokala lnyndigheters ingripande vid bellof mot förolämpningar och vå.ld_

salnheter från kinesiska undersåtars sida, och i den franska finnes dess

utOl1l en uttrycklig försäkran Oln den kinesiska regeringens inskridande

lnot 1Ivarje kinesiskt försök till åstadkoml11ande af koalisationer eller lllono

pol i llandelsfrågor, hvarjänlte dell frallske underhandlaren äfven lyckades

utverka återkallaIIdet af förut gällande lagbestämmelser om dödsstraff för

såväl kinesers öfvergång till kristen religion som för kristna missionärers

- för öfrigt icke desto lnilldre allt fortfarande oberättigade och för

bjudna - uppträdande utoln de för utländingar upplåtna olllrådena.

Elllellertid hade fördraget i Nallking långt ifrån löst alla svårigheter,

och med kejsar HIEN-FUNGS tillträde till regeringen år 1850 älldrades del}

kinesiska regeringells hållning. Särskildt gaf i Canton lltländingarnas allt

allnat äll tryggade och bellagliga ställlling oupphörligt allledning tillluiss

l1öje och klagolnål. Allt tillträde inolll stadens murar var 11varje främling

ovilkorligen förvägradt, inberäknadt dell brittiska regeringens officiella

representanter, hvilkas tillämnade besök af gelleralguvernörell ständigt af

böjdes, likasonl dellne också i det hela konseqvent vägrade att gå in på något

slags ordnande af e.l1er fastställande af former, för det officiella ulllgänget~

Ännu år 1855 nekade den .dåvarallde generalguvernören att i sitt residens

mottaga d~ll engelska anlbassadören sir JOHN BOWRING, ocll då denne ullder

åberopande af tillförene träffade öfverenskoilllnelser insisterade på Sill rätt 7

uppslogos proklalnationer på .CalltollS gator med uppfordran' till befolk

ningen att hålla tillsailllllans och slå ihjäl hvarje frälnling, 'SOln vågade

visa sig inolll stadens portar - och ställningen blef kritisk. De kinesiska

myndiglleternas tilltag med olllbordläggning af en under engelsk fl~gg

seglaIIde så 'kallad })lorcha»*" benämnd »Arrow», oell strykande af dess

* En i den kinesiska kustfarten och på de atörre floderna använd fartygst)'p
med. europeiskt skrof, men kinesisk riggning - vanligen af c:a 100 tons drägtighet och
förd af en utländsk befälhafvare med kinesisk besättning.
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flagg i salnnla11ha11g Illed arresteralldet af ell dei af dess kinesiska Inall

skap gaf slutligen anledning till öpplla fielltliglletei' i oktober 1856. En

engelsk fiottdemonstration med beskjutande af Bogue-befästningar·na och

Canton fullföljdes eIneilertid icke, och llled de ringa stridskrafter, sonl

engelslnännell då .Ilade till sitt förfogande, Illåste de, äfven sedarl faktori

erl1a i Callton i december blifvit plundrade OCll satta i brarld, tillsvidare·

afstå fråll alla offensiva företag. De 11ya trupper, S0111. efterhand alllände·

från England, bellöfdes i Irldiell' 111ed anledning af det derstädes i Illaj

följande året helt oväntadt uppblossande Sepoy-upproret, och det var

först lnot slutet af år 1857, sonl nlall olnsider llUllllit afsluta alla för

beredelser för ett fälttåg i Kina. FraIlkrike Ilade då Illed allIedning.~

af en fransk 11lissiollärs tortyr och afrättllillg anslutit sig till EIlglalld,.

hvarjäIllte äfven såväl fråll Förenta Staterna ~OIn Rysslalld speciella gesalldter

anlände - af hvilka den ryske, karakteristiskt llOg, vid sitt inträ~ande

i Taku fick befallning från Pekillg att genast vända Olll och begifva sig af

till Kiachta för att derifråIl anllläla sin ankOIllst. De sista dagarna i

decelnber stormades Canton, och dell 5 januari 1858 höllo de ellgelska och-o

franska trupperna der sitt intåg, lrvarvid dell kinesiske generalguverllörell

y ER blef tagen till fånga för att sedermera föras till Calcutta, der llan

det följande året afied. De främnlallde sälldebu~en begåfvo sig derpå

norrut, beledsagade af en kOlllbinerad eskader, OCll alllände i februari

till Sllangllai, hvarest de Inött.es af kejsarens befallning att återvällda till

Canton OCll der afbida hans svar på deras framstälda. fordrillgar, utall

att dock deraf låta hindra sig att fortsätta färden till Peihö-Illynllillgell.

Här inträffade de i april och lnottogos af kinesiska underhaIldlare, llvilka

emellertid, efter 11vad det snart visade sig, icke voro försedda 1lled veder

börliga fullmakter, ocll 111an såg sig shitligellnödsakad att skrida till fielltlig

I1eter.· I{inesernas af dem sjelfva såsom ointagliga betraktade befästningar af

flodinloppet vid Taku stormades den· 20 Inaj , hvareftel~ dell öfver 60 Illil

långa fiodvägen forcerades upp till Tientsin, Ilvarest underhandlingarlla.

då genast togo Sill början, och några veckor sellare afslutades Ined för

drag i enlighet med; de allierade 11lakternas fordrillgar. Det· ellgelska.

-fördraget undertecknades den 26 och det franska den 27 .juni 1858, -i

sammanhang l1varllled den kinesiska regeringen äfven llled Ryssland OCll

Förellta Staterna ingick nya .traktater, af hvilka den ryska blef undertecknad.

redan den 13 och den amerikanska den 18 i samma lnånad.
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. De hufvtldsakligaste llledgifvRliden, SOlll llU i första rUllllllet enligt

den ENGELSKA TRAKTATEN, SåSOlll. varallde den fullständigaste ocll 11lest

typiska, likasaln öfverhufvudtaget dell för hela' traktatförhållandet i allmän

het· Ilorlllerande, 1~omll10 saIlltliga traktatillakter till godo, voro; rätt till

upprättande af beskickllillgar i Peking och rättighet för utläl1dillgar att

uncler skydd af pass fritt färdas öfverallt i det inre af lal1det, äfvel1sol11

upplåtandet af Yal1gtse-kiang ända upp till HANKOW, nled tre. tillsvidare

icke närn1are bestämda Yal1gtze-I1Ulnnar, för den lItländska halldeln, lika

SalU äfven flera llya kusthamllur, llälnligen NEWCHWANG i Shillgkil1g, CHEFOO

i Shantung, TAIWAN på Forl110sa salllt SWATOW i I(,val1tung och I(IUNGCHOW

på ön I-Iainall. Dessutolll upptogos äfvell en hel del närnlare bestämmelser

till reglerallde af åtskilliga cletaljer i ellligllet llled nUlnera vunnen erfarenhet.

Så till exelnpel i fråga 0111 dell officiella skriftvexlingen, som hädanefter

skulle. föras på· engelska språket 11led bifogad kinesisk öfversättnillg; vidare

en. öfverenskolll111else rörallde geInellsamllla åtgärder till bekän1pallde af

s1l1uggling ocl1 sjöröfveri i de kinesiska farvattllen, äfvenSOll1 för upp

rättaIldet af ett ordnadt fyr- och båkväsellde; llvarförutolll llled afseeIlde

på tull- och tarifförhållandella el1 del nya bestämmelser träffades i förening

111ed en llårlnare forInuleril1g ocl1 pr~cisering af äldre sådana - i första

rUIDlnet genol11 etableralldet af principen Oln öll1sesidig rätt till uppsäglling,

i och för revisiol1, af gällallde tulltariff OCll tullordning äfvenson1 införan

det af el1 likformig, till 21/2 procent af värdet fixerad s. k. trans'itafgift, afsedd

till aflösl1ing i hvarje särskildt fall, på en gång och på förhand, af hvarje

slags illlandsbeskattnillg i öfrigt på ilnporterade utländska äfvensoIn på för

export iIlköpta och afsedda varor. Hvad jurisdiktionell öfver utlälldingarna

angår, fastslogs uttryckligell exterrit~rialitetsprincipel1i salllband Ined rätts

förhållandenas ordnande lnellan kineser och utländingar på grundvalen

af rättvisa och billighet. Genoln· fördraget lned Frankrike öppllades ytter

ligare för dell utlälldska haI1delll TAMSUI på Forlllosa och NANKING, 11var

jälnte i detta fördrag den engelska traktatbestämmelsen 0111 skydd Oför lnis

sionärer närnlare preciserades. Ined tillfogande af ° uttrycklig tillåtelse för

sådana att besöka det il1re af landet. För öfrigt faststäldes ett betyd

ligare belopp att utbetalas till såväl EI1g1and son1 Frallkrike, hvar för sig,

såsom ersättning dels för· krigskostnaderna och dels för de skador, som i
sammanhang 111ed kriget drabbat .franska och engelska undersåtar. AI1

gående den i 'rientsin beslutade olnedelbara revisionen af ditintills gällande
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iullt'ariff .OCll bestämmelser öppnade's kort derefter 'i Shangliai särskilda
,. . .

'underhandlingar mellan England 'och Kina, 11vilka den 8 'november samma

~r afslutades genom öfve~,~nskomnl~~sen OIll den ännu i dag gällan~e tariffen

jämte dertill hö!ande Sä~sktlda,bestämmelser. * .I denna tariff, ~O~ll' k'?rt

':derefter äfven af Frankrike och af Nordamerikas Förenta St~te!' acceptera-"

-des och hvilken sedermera i sammanhang med Tien:tsin~traktaternaveder

börligen ratificerades såsom ett supplement till dessa, bestämdes tullsat
serna öfverhufvudtaget .till' 5 procent af varuvärdet och tOilllageafgiften

lledsatte~ till '4 mace per ,tön, hvarjänlte äfven införseln af opium på kine

:siskt initiativ legaliserades genom dess upptagande ·i tariffen.

Dermed syntes nu allt vara ,godt och väl, men det dr~jde dock
icke många månader, iunall 11ya förvecklingar uppstodo. Det aIllerikanska

'fördraget innehöll en olycklig' bestämmelse, som inskränkte den i Kina

'anstäide alnerikaIlske min~sterns rätt att besoka Peking t~ll ett enda

'besök Olll året och detta endast i embetsärenden samt ,utall rätt till längre

uppehåll 'på platsen" än hvad dessa ärenden hvarje gång fordrade, och Eng

lallds egen 'representant hade dessvär~.e också under tarifförl~andlingarl?-ai

Shanghai medgifvit, att de engelska sändebudens besök i Peking endast

skulle kOlnma att ega rum från ti~ till annan, då olllständigheterna der

till föranledde. Häraf underl~t icke Ileiler d~ll 'kinesiska regeringel?- 'att

'med första begagna sig för att söka. kOlllIna ifrån alla slags besök af

'utländska anlbassadörer i Peking - att börja med den nyutnämnde brit

tiske gesandten, som i juni 1859 anlällde i och för utvexlingen af ratifi..

kationerna af'rientsin-fördraget, äfvellsom dennes fraIlske kollega, s<)ln

'hade sanlIna ärende. Vid ankomsten till Taku funno dessa till sin för

'våning, att inloppet till flod'en var spärradt llled kedjor och att allt tillträde

-till land helt enkelt förvägrades dem, 11varefter den medföljande eskaderns

försök att med våld bana.sig väg blef med förlust tillbakaslaget. På grund'

'åf den dåvarande politiska ställningen i Europa voro emellertid hvarken

'Frankrike eller El1g1and vid denna tidpunkt benägna för ett lnera ener

'giskt uppträdande i Kina, och man nöjde sig derför tillsvidare. med att

i godo, försöka att förmå 'den kinesiska regeringen att låta Tientsin-trakta

ternas bestämmelser komma till genomförande utan deras vidare ratifikation.

Denna oväntade blidhet i uppträdandet hade dock en alldeles mot-

* Denna tariff uppsades f.örst år 1898 ,till !evision, hvarom underhandlingar
~ännu torde pågå.

5
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saU verka.ll, mot hvad man dermed Asyft.at, och cU. nytt krig blef till

sist oundvikligt. I augusti 1860 landsatt.es en stark fransk-engelsk expedi
tion om tillsammans Mver 20,000 man straxt DOrr om Peiho-t1odens myll

ning och satte sig den 21:sta i besittning af Taku-bcfAstolngarna, bvar

eft.er kTigsfartygcn begMvo sig upp till Tientsin, medau den aUierade

armcn gick rakt pA. Peking, $Om efter tvA blodiga scgrar, den 18 och

21 september, Ofver manchurgeneralell S.uUtOLIN6IN'S hmbror och det

kejserliga 80mmnrpalatsets fOrstoring - detl:l sistnl1mnda den 7 oktober

sAsom repressa.lier for mot parlamenUl.rer begA.nglla grymhcter - slut.ligen

mlste kapitulera. Den 13 oktober bOllo de alliernde sitt intAg i Peking.

hvarefter det engelska fredsfordraget dcrsUides undertccknades den 24:de

i samma mAnad och det franska dagcn derp:\, i sammanhnng hvarmed

utYexlingen egde rum af de fordrojda. re.tifikationcrna A. 1858 lLrs

Tieutsin-traliater. De Ilya mcdgifvanden, 80m nl1 ytterligare gjordes

ENGLAND, bcstodo dels i den utlryekliga rnttighetcn att i Peking upp

rAtla en stiitldig besk:ickning ocb dels i TIJ::NT8IN'S upplAt.·mdc SMorn

traktnthamu jamtc aftr~dandet af ett intill Hongkong gransande om

rMe ph fnstJandet, KOWLooN-halfon, «)r alt med nllmnda koloni iuforlif

YIt.S, bvarforutom kejsaren rorban~ sig alt ickc lilgga nAgra hinder i vagen
for kinesisko. undersfltars emigration till engelska kolonier cller andra trans

marina Hinder och orter, afvCDsom aU uWlrdo. ett formligt ptLbud om sAval

fredsfordragets som Tientsiu·trnktatens kungoro.nde i tryck -genom vederbo-.

rande myndigheters forsorg i,ifverallt i hela det kinesiska riket, savar i Peking

som i samtliga provinserna. Det Fll.ANBKA fredsfordraget var i hufvudsak

af samma innehltll, men upptog dessutom en uttrycklig lillaggsbesUim

melse om fti rcligionsntoIning och obehindrad missionsverksamhet Wr

kristna Mvensom Tatt fOr franska mission1il'cr aU i samtliga Kinas pro

vinser genom kup eller hyresaHal fOTvlil'fva oeh besitta gruudegendom

iiJvensom att A sAdan cgendom cHer eget skun uppfOra byggnnder. De i

'L'iel.ltsin.trnktaterna bestamda ersattningsbeloppen - 4 millioner lael till

England och 2 millioner till }"'rankrike - fOrhujdes Dll till 8 millioner

tael till hvardera nf de allierlldc makternll.

Kinas motstlmd mot den inbrytnnde ruoderna kulturcn val' i sjelfva

verkct uu fOr alltid brutet, men iinUll skulle det dock droja lAnge, innan

kincsemn sjclfva borjade fOrstA och fiuua sig uti den n)'a, genom dessa

tilldragelser ocb strider skapade situationen. Omedclbart eHel' underleck-
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nalldet af fördraget i Pekhlg, 111edan ännu Nanking var i Taipittg-rebel

ler~as våld OC]l upproret segerrikt hade spridt sig ·öfver 11ära 110g halfva

riket, utfärdades från Peking till salntliga provinslnyndiglleterna el1. för

den killesiska uppfattnillgen särdeles betecknande rundskrifvelse, nälnlige~

med .uppfordran till vederbörallde lnyndiglleter att lned alla till buds

stående medel söka lägga hinder i vägen för förverkligandet af de gell0111

fördragen gjorda 111edgifvandena - OCll detta är oekså en politik, vid hvilken

Kinas ledande och styrande .mäll allt sedall dess nled stor kOllseqvens

11ållit fast: att skenbarligell gifva vika för öfverll1akten, 111en på salnma

gång anlita alla lnöjliga slllygvägar för att kOffilna ifrån afgifl1a förbindelser,

löften och 1lledgifval1den~ Det officiella I{inas förhållal1de till fördragsInak

terna efter år 1860 utgör en oafbrutell historia 0111 slnå kl1ep och intriger

för att kringgå traktatbestänllnelserna. En af de allt intill våra dagar

aldrig hvarkell llvilande eller lösta tvistepunkterna är frågan om del1 lokala

efterbeskattl1ingen af fördragsmessigt införda OCll vederbörligen förtullade

varor, en fråga af största handelspolitiska betydelse OCll icke minst för

Kina sjelft, 11vilken i trots af dess otvetydiga afgörande redan genom Tientsin

traktaten ouppllörligt dykt upp igen och gifvit allledn1Jlgar till llya för

vecklingar äfvensom till upprepade diplol11atiska för]landlingar utan resultat.

Tack vare denna fråga, hvars historia gifver ett det mest eklatanta bevis

på dell kinesiska statskonstens öfverlägsellhet i fråga om obstruktionspolitik

och förlnåga att draga fördel af en 1110tparts loja~itet OCll hänsynsfullhet,

kan lnan knappast säga, att vare sig traktatförllållandet eller den ut

län.dska handeln i I{ina, om ärl beloppet af dess omsättlling ökats, i det 11ela

sedall år 1860 har tagit ens ett ellda steg fraInåt. Och dertillilar då, i stället

för den ganl1a enighetell och solidariteten lllellan traktatnlakterna, under

de sista åren en bekla.glig konkurrens uppstått mellan stridiga intresseIl.

af en Iller eller 111indre tydligt egoistisk karakter, S0111 den ena eller

andra af de europeiska nlakterna börjat söka att här göra gällande. I

sjelfva verket är det tvell11e vidt skilda politiska prillciper, tvellne ruot

satta nationalekonomiska system, SOIU nu iuonl dell östasiatiska politikell

täfla om herraväldet. Dell engelska politikell gentelllot I{ina h.ar alltid

i det stora hela haft universella mål OCll illtressen. i sigte och aldrig

uteslutallde tänkt på egen vinning oel1 egna fördelar,. lnedan det var

:B-'rankrike förbehållet att redan år 1885, isamIllanhang llled ordnandet af

gränsförhållandeIla mellan 'roIlgking Dcll I{ina, taga ett första steg till
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inslåe?de på en ny östasiatisk politik' af partikularistisk och monop'oli

serande karakter .för ensidiga och egoistiska syften. I den 7:de artikeln

af det fransk-kinesiska fredsfördraget insmugglades riänlligen en visserligen

meningslös, men utan tvifvel mycket »lnenande» bestämmelse, som gick ut

på att tillförsäkra den franska industrien ett visst företräde, då det en gång

skulle blifva fråga om byggandet af järnvägar i Kina.

En vändpunkt i det moderna I{inas historia betecknas genom .kriget

med Japan åren 1894-95, hvilket slutade med Kinas grundliga nederlag.

Vid fredsunderhandlingarna framlade den kinesiska reg~ringens represen
tant, den bekante LI HUNG-CHANG, ett utkast till fördrag, innehållande

.en .hel 4el bestämmelser af en mera alllnän betydelse och bärv.idd, men
'Japan ansåg vid denna ·tid ännu, att den för dess intressen fördelak

tigaste politiken skulle vara den rena eröfringens, och tänkte mindre

'på främjandet af verldshandelns och den allmänna internationella sam

färdselns intressen än på förvärfvandet för egen räkning af så många' för

delar som möjligt, om än för öfrigt i sjelfva verket af ganska tillfällig och

tvifvelaktig beskaffenhet. De genom fredsfördraget i Shimonoseki af den

17 april 1897 från kinesisk sida gjorda medgifvanden, som för de öfrig·a

traktatmakterna voro af någon betydelse, bestodo, utom öppnandet af fyra

nya hamnar, HANGCHOW och SOOCHOW jämte två Yangtse-hamnar, SHASI

-och CHUNGKING - hvilka senare dock redan förut, genom Chefoo-konven

tionen af 1875*, blifvit i viss mån tillgängliga - dels llti upplåtandet af llela

den öfra Yangtse-floden äfvensoln af vVoosung-floden (H\\Tangpoo) jämte Kej

:sarekanalen mellan Shanghai och Hangchow för såväl person- som varutra

fik med ångfartyg) dels uti den uttryckliga bekräftelsen af rättigheten för ut

ländingar att i alla Kinas öppna hamnar och' städer förutom handel tillika

bedrifva alla slags industriella tillverkningar äfvensom importera allt för

sådant ändamål erforderligt maskineri. Den sistnämnda bestämmelse~s

värde förminskades dock icke oväsentligt genom Japans senare, genom ett·

ministerielt protokoll af den 19 oktober 1896, gjorda erkännande ·af den

* Genom denna konvention mellan England och Kina, som, oberäknadt regle.
ringen af vissa frågor, som för de öfriga makterna voro af mindre intresse, innebar
ett mindre lyckadt försök till ordnande af transit-pass-frågan - hvarom vidare längre
fram' - öppnades fyra nya hamnar, nämligen två Yangtse-hamnar, ICHANG i Hupeh
och .WUHU: i Anhwei, samt två kustbamnar, WENCHOW. i Chehkiang och PAKHOI i
Kwangtung, jämte sex stationer för ångfartygstrafiken på Yangtse-fioden.
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kinesiska regeringens rätt. at.t beskat.ta alla tillverkningar af japansk industri

i Kina, om än icke högre än motsvarande kinesiska.

. Den stat, som under de senä:ste: femtIo' åren med st.örsta skicklighet

och framgång opererat för att tillskansa sig fördelar gent emot I{ina, är

dock ,utan all fråga Ryssland. Redan fördraget i Kuldja af den 25 juli 1851 "

~ppnade IIi och Tarb&gatai för den ryska karavanhandeln, hvarefter genom

ett senare fördrag i Aigun den 16 ,maj 1858 och flera f:öljande Ryssland

fick sig tillerkändt hela området norr om Amur-floden intill inloppet af

dess sydliga biflod Ussuri jämte hela kuststräckan öster om sistnämnda

flod ända till mynllingen af Tumen (vid 43:dje nordl. breddgraden) i före-,

ning med rätten till ~ keppsfart å dessa floder. Fördraget i Tientsin af den 13,

juni 1858 'gaf derefter den ryska skeppsfarten samma tillträde till samtliga

traktathamnarna som de öfriga europeiska makterna, och genom en ny

konvention i Peking af den 14 november 1860 utverkades ytterligare,

jämte det definitiva fastställandet af nyssnämnda fördelaktiga gränsregle

ring, såväl öppnandet för den ryska handeln af städerna I{ashgar i Turkestan,

Urga i norra Mongoliet och I{algan i sjelfva Chihli som bekräftelse på

de ryska' köpmännens gamla rättighet att i handelssyften få besöka Peking.

Ett senare fördrag af år 1869 beredde den rysk~ handeln fullkomlig tull-o

frihet inom hela Mongoliet äfvensom i den vid Peihö-floden belägna staden

Tungchau, 13 eng. mil sydvest om Peking. År 1871 ockuperade ryssarna

med I{inas goda minne det så kallade Kuldja-området (IIi) till försvar_

emot det då rådande och först 'år 1877 .kufvade upproret i det kinesiska

Turkestan och återlemnade först genoln fördraget i Petersburg af den 24

februari 1881 detta område ll10t en dryg lösesumma, 9 millioner rubel,

under benämningen ockupationsolnkostnader, i förening med en för Ryss

land fördelaktig reglering af gränsen mot IIi, äfvensonl fastställandet af
en nyordning för gränshandeln, likaledes i enlighet med Rysslands önsk

ningar, jämte öppnandet af ytterligare nya orter för den ryska handeln,

hufvudsakligen i provinsen Kallsuh, såväl vester om »den stora» muren och

Kiayu-passet som äfven i Suchow på östra sidan om detta pass, med rätt.
fÖr Ryssland att på alla dessa platser upprätta konsulat. Till sist lycka

des Ryssland dertill änllU ytterligare att genom en öfverenskommelse af

år 1893 sätta sig i besittning af större delen af I(inas område på Pamir

platån.



Det japanska krigets lärdolllar gingo de kinesiska regeringskretsarna

så godt SOln spårlöst förbi, och hvarken i rikets finanser eller förvaltning

l11ärktes något verkligt sträfvallde efter' reforlner, ullder det att de utan

tvifvel allvarligt mellade försök, SOl11 'gjordes för att reorganisera arnlen,

voro alldeles plalllösa och följaktligen icke kUllde leda till något SOill Ileist

resultat. De llyupprättade krigsskolorlla ocll arsenalerIla blefvo endast en

ny allledning för de killesiska lllyndigheterna till ett ändamålslöst 'slöseri

llled pellgar. Det allmänlla osäkerhetstillståndet fortfor eller sllarare

förvärrades genolll ett stigallde 111issnöje hos befolkllillgen. I prillcipen

hade Kina blifvit öppnadt för utlälldsk företagsanlhet och europeisk kul

tur, nlell i praktikell visade det sig sIlart, ått det icke utan en genolu

gripande Olllbildllillg af hela statsväsendet var lnöjligt att kOllIna ens 'ett

tllppfjät fralllåt.

Första vilkoret för ett tillgodogörallde i modern' riktnillg af det

kinesiska rikets resurser utgjorde kOlnlnunikationsväselldets ordllande.

'lattellvägarna nlåste förbättras och vidsträckta ingeIliörsarbeten företagas

för att öka de större flodernas farbarhet äfvensoln för UPPllluddringell och

iståndsättandet af de galnia' förfallila kanalerna. Härtill kOln sedall den

vigtiga och svårlösta järnvägsfrågan. I Kina, der nIan äIlllU llätt Ocll

jälllut . visstehvad en järnväg var, kunde Inan natllrligtvis nu, 11är det

gälde åvägabringaIldet af ell IlY utveckling genolll lllodern industr~ OCll

Ilandel, icke längre llndvara detta våra dagars så ytterst vigtiga konilnu

riikatiollsllledel, ocll sjelfva den kinesiska centralregerillgen visade sig gYI1

sal11t stälnd för planell att i 'olika riktllingar genollldraga landet med järIl

itägslinier, llvilket ju i llvarje fall erbjöd utsigten till en ny, för den tOlilma

statskassall ytterst välkolllillen illkonlstkälla. I första rUIDlnet fann

denna plan en .ifrig gYllnare och förespråkare i vicekonungell öfver Hu-'

kwang, CHANG CHI-TUNG, llvilken i och för SUla egna industriella alllägg

riillgar och planer hade försäkrat sig Oln den fralllstående tyske ingeniören

oell arkitekten HILDEBRANDTS förlnåga och dugligll6t. Denne, SOln redan i

Tyskland gjort sig ett nall1n genolll sin llledverkan vid anläggningen af I{öl~

ner-bangården, byggde nu för- Cllangs räkning ell 26 kilollleter lång järnväg,

llvilken e~ellertid elldast var afsedd för ett rent industrielt syfte, nänlligen
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n1allntransporten från ben1älde vicekollullgs egna. järngrufvor ned till

y angtse-flod~n för vidare befordran 11led fartyg till likaledes hans egna

järnverk vid vVuchallg-fu. Gel10m dellna lilla anläggnillg fick dock Chang

:i hvarje fåll en viss smak för järnvägar, OCll på hans frainställning erhöll

Hildebralldt också från Pekillg i uppdrag att uppgöra det första lltkastet till,

:ett fullstäl1digt järnvägsnät för sanllnanbilldande af I{inas vigtigaste hall

delscentra, hvarefter denne år 189,5 utarbetade ett projekt, hvars llufvud

lillier med Hankow SåSOl11 knutpullktsynas erbjuda sig alldeles af sig

sjelfva: en l~nie norrut från Hankow till Peking, en an.nan söderut

till det sydliga I{illas handelsmetropolCantoll och ell .tredje i sydostlig

riktning till Foo~how-fu, med en fortsättningslinie ,derifrån åt 1101"1" öfver

Hallgchow. till Shanghai och '''ioasung saInt vidare till Nallking. Mell

att vägell till civilisatiol~ icke är sa lätt att beträda och att den leder

genoln snår med skarpa törnen, fick den killesiska regeringell snart erfara.

Det -gäller nämligell alltid till en början att 11afva l1ågontil1g att köpa

för, 'då man vill komma i besittning af sådana kultlIrresultat, SOl11 repre

selltera affärer, på 11vilka lnall skall kunlla göra sig goda ilikolllster. Och

när man nu skulle sig till lned att bygga järllvägar i ICina, fallll lnan snart,

att hllfvlldfrågan icke så mycket var sjelfva allskaffandet af lokonl0tiv

OCll annan materiel, utan att det i första rUlllmet gälde att skaffa sig

pengar och ännu. 11lera. pengar. Äfvell inonl de högsta ledande kretsarna

var man genast alldeles. på det klara i fråga 0111 otällkbarlleten och lön

lösheten af alla försök att åstadkoIDllla något slagskinesiskt statsballesystelll,

OCll lllan tillstod öppet, att detta berodde på de kinesiska enlbetsll1änllens

opålitligilet och oärlighet, på grund hvaraf man redall vid byggandet af en

enda statsbana allt från början skulle hafva att bereda sig på försnillningar

och underslef 'af alla'slag jänlte utgifter i det Oändliga, likasom äfven seder- '

l11era' för all fralutid på el1 motsvarande 'reduktioll af de blifvallde inkolnster

na. På samilla gång ville man dock i alla fall så vidt möjligt förebygga, att

något utländskt inflytallde på detta oluråde skulle få' göra sig gällande. Man

anså.g derför, att banorna att börja llled borde byggas uteslutallde 111ed kine

siskt kapital ocl1 med endast killeser SåSOlll deh~gare, äfvensonl att för deras

anläggallde illhenlskt inateriai borde i största möjliga'utsträckning kOllIna

till anvälldning, hvaremot man i fråga 0111 sjelfva arbetets utförallde icke

liade Ilågot ,emot att begaglla sig af utlälldska irigelliörer såsom ledare OC11

arbetschefer. Det dröjde dock icke länge, inilan hela järnvägsproblelnet
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Ullder dessa förutsättningar visade sig. -vara fullkolnligt olösbart. .Kine~er,

so~n hade medel att förfoga öfver, aktade sig nog för at~ placera demi

11ågra rent kinesiska företag, SOlll enligt 11vad d~ på förha~d kunde v~ta,

skulle komilla att blifva mera än Iniserabelt skötta. Och att under'

sådana olllständigheter äfve~ det utländska kapitalet skulle visa sig mindre.

villigt inför en dylik risk, kall icke heller gerna för~ndra någon. Med

andra ord~ vilkoret för _att något järllvägsföretag öfverhufvudtaget.skulle.

komma till stånd var, att den killesiska regeringen skulle kunnat erbjuda'

tillräckligt betryggande garantier såväl för den personliga eganderättens

llelgd och 'oförkränkthet som .derjälllte äfven fÖl" den inre ordningens kraf~

tiga upprätthållande till skydd och säkerhet för den blifvande trafiken~

ostörda fortgång och vidare utveckling; men en sådan- garanti var den

k,inesiska regeringen alldeles OfÖrln?gen att lelnna, och följdenblef då den,

att det utländska kapitalet, Olll det skulle inl.åta sig på några järnvågs

företag i Kina, först och främst lnåste tillse, huruvida. det möjligen från

annat håll kunde tillförsäkra. sig önskadt skydd oc~ erforderliga g~raD:tier,.

hvilket då åter .gifvetvis endast genoln utländska regeringars mellankolust

och direkta ingripande i sådant syfte kunde åvägabringas. I dessa förhål

landen låg anledningen till dell första uppkomsten af den i våra dagar så

lnycket omtvistade »intressesferspolitiken».

. För att' kunna få såväl järnbanor SOll~ andra önskyärda illdustriella .

företag till stånd, äfvensolll för den vidare utvecklingen af .llandel oell

omsättlling i det hela, såg sig den kinesiska regeringen efterhand. nöd

sakad att till den ena eller andra utländska makten, te.lllporärt afstå. Sill

administr~tions- och jurisdiktionsrätt ill<?lU den ena eller andra landsdelen.

}\tred andra ord, man bortförpaktade till en främmande' stat på vissa år

·ett bestäludt olnråde, hvarefter det sedan fick blifva öfvertagarens ensak att

der upprätthålla lag och ordning bäst han kunde OCll gittade under utöfvande

af den gendarlneri- och polistjenst, som det egentligen skulle ålegat. den

kinesiska regeringen att sjelf bestrida. Naturligtvis fingo ock härmed

vederbörande utländska regeringar full rätt och myndighet att under kon-·'

cessionstiden. inom sina respektiva .olnråden e~ter eget godtfin~ande organi

sera, styra och ställa. Dessa kOllcessioller voro nog från början i hvarje

fall formelt och efter öfverenskomnlelsernas ordalydelse endast afsedda..

att gälla. för en viss begränsad tid, men det saknas dock icke en viss san-·_

nolikhet ör att de flesta sådaJ.laaftal torde träffats med ett ölnsesidigt tyst.
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sarr:tf.örstånd om deras eventuella förn~ande på obestämd tid eller~ för a~ltid~'

Ett fortsättande af' den härmed. inslag:t;la' politiken. bety9.er .. emellertid för.

I{ina 11v;arken mer elIer'lnindre än ~tt långsamtstyck~nde och' sönder~,

delande af hela dess område, som' så snlåningo.n~ P~. detta ~ätt ·skulle.
komma att utgöras af ett antal pr<;>vinser, hvarde~a -för sig under olika .'

utländsk öfverhöghet och olika utlän~sk. m~l~tärockupation. Mållga fin~

nas nog, som anse, att. qe~ kinesis~a riket nUl~er~ är :ti~~, den.grad förfallet,

o~h oförmöget af all vidare ~jelfständig ~tveckling, att lnanicke.~~ll·

tänka. sig möjligheten af dess mod~rnis~rande på. annat sätt än g~nom en,

sådan uppdelning, hvaremot a~dra'- och' fram~Ör al~t är detta ~nnuallt-·:·

jämt den engelska uppfattningen ~ hålla före, att det nuv~;r~nde.l~a~.~

centralrege~ing .med 'utländsk hjälp borde utan.· vidare sv~righet,k,Lmn~.~·

sättas i stånd. att sjelf genomföra alla sådana reform~r af -landets häryäsende:

och förvaltning, som erfo~dras f,ör, dett~ .rikes fortfarandebestån4.,s~som·,·

sjelfständig ,stat. Utan tvifvel skull~ dett3:. sista för verldsfredensbevarande:

och för garanterandet af e~ lugn utveckling af Kinas resurser, des~,handel

och industri. till gemensam båtnad för samtliga civiliserade, handels- och:'

industristater i hela verlden vara den lyckligaste lösningen af d~t ,li~a vig- .

tiga och betydelsefulla som svåra problemet. .Derest upplösJ;lingsprincipens

anhängare segrade, skulle nämligen 11ela Kina sannolikt inom kort komma

att bestå af ett >fåtal under olika europeiska stormakter lydande kolonier.

lned sinsemellan vidt skiljda, för att icke säga rent af motsatta intressen

- OCll dessa kolonier skulle' sedan' utan tvifvel inom kort efter ·kända ,

modernkulturella mönste~ komma att. från hvarandra a~söndras genom .

fasta tullInurar, likasol11 det nog dessvärre äfven är sannolikt) ,att hvar

och en af de olika makterna förr eller sellare skulle sök,a att inom sitt',

område genomföra' ett mer eller mindre exklusivt monopolsystem till

fromma för egna nationella' eller s. k. patriotiska industri- oc:q. handels

intressell.

Det· är synnerhet Frankrike, SOl11 geno~n sitt uppträdand~ i I{ina

lagt.i d~gen en> farlig tendens till att slå in på ett dylikt mon~poliserande

kolonialsystem. Till forInen och på papperet. har detta land verkligen i

Kina lyckats förskaffa sig stöJ;re förlnåner än de flesta af de öfriga civ~li

serade staterna; me~ detta. är också endast på papperet, då genolll en .

egendomlig ödets satir den franska nationen på samU1a g~ng', visat sig.

vara den, som lninst af alla förstått 'att begagna sig af sålunda förvärfvade



rättigheter och fördelar.. Ganska belysande °i detta hänseende är en nyli

gen bekantgjorq rapport aten kQmlnission, hvilken på uppdrag af 'han

delskammaren i' Lyon i september '1895 från l\Iarseille afreste till lndo

I{ina och i november 1897 efter fullbordadt värf åter inträffadeoi Lyan.

Dellna' kommission, hvars hufvuduppgift det var att undersöka Tonkin och

dess utvecklingsmöjligheter i förhållande till de angränsande sydkinesiska

provinserna, framhåller bland· o' annat, .att . de häga importtullarna i det

franska Indo-I(in~ i betydlig lnån skadat Frankrikes egna intressen, i 'det

att den franska tariffen med dess' 20 a 30 procent ar varans värde på grän

sen· mot Siam, i hvilket land den motsvarande införselstullen endast var 5

procent, framkallat i stor skala bedrifna smugglerier, hvilkas undertryc

kande skulle kosta vida mera, än hvad de nuvarande tullsatserna någonsin

kunna inbringa. Dessa franska kolo,niers hela utveckling hade också

väsentligen' hämmats derigenom, att ett· betydligt antal exportartiklar genom

1895 . års tariff blifvit belagda med värdetuliar af ända till 40 procent.,

medan ·äfven 'öfriga 'utförselsartiklar alltid draga en tull af lninst 5.procent.

Bland andra allt' annat än ändamålsenliga styrelseåtgärder framhålles, att

generalguvernören i Indo-ICina p'å grund af ett ministerielt cirl{ulär af år

1893 måste i Bordeaux eller 11arseille låta 'uppköpa allt för allmän räk

ning erforderligt tegel, och dettaehuruo Tonkin öfverallt har en förträff

lig lerjord, 11varaf tegel vida bättre och billigare skulle kunna tillverkas

på oplatsen. "'ridare påpekas äfven, hllrusom dell fl~anska handeln här är
afgjordt underlägsen andra kOllkurrerande' .nationers, och såsom en' af

orsakerna till detta fÖTllållande angifves i rapporten den rådande bristen

på dugligt och fö!etagsamt folk bl~nd den yngre generationen af franska

köpmän, 'då ungdomoli i Frankrike merendels' saknar både lust och mod

att utbyta den lugna fädernehärden 'mot främmande länders besvär och

faror, om hvilka de i sin okunnighet bilda sig' mer eller mindre öfverdrifna

föreställningar, hvarjämte också den allt ifrån de tidigaste åren i skola

och vid·universitet bedrifna pivellerillgell af karalcterer och anlag, i förening

lned det stora antalet -af· offentliga elllbeten och anställningar, som hemma

finnas att 'tillgå, bidraga till att göra den unge fransmannen mindre

hågad och lämplig för att försöka sin lycka i mera aflägsna länder. Det

jämJörelsevis rillga antal frallsn1än, som man 'Inöteri Frankri~es egna kolo

nier, : tfrlhör till större delen förvaltningen o·eller' också hären ·och····fiottan.

J. Tonkin finnas ganska få franska köpmän, i Annam och Kambodja

74 l898 den 24 november.
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tendast ell eller allnall agellt eller kOlllmissionär, lnedan till och 111ed i

{Jochinkina, dell äldsta och lnest blolllstrande af dessa franska okolonier,

köpmailsklassell endast till en' ganska ringa del är af fraIlsk nationalitet.

-L.\E 2,235 'frallsllläll i Cochillkina utgjordes år 1897 tre fjärdedelar, eller

~tto antal af 1,575, af elnbetslllän med deras falniljer. Likas01l1 i I{ina
O

o()Cll i Frankrikes flesta andra kolonier llafva engelska ocll tyska rede

-rieräfven °llär slagit lmder sig så godt SOln hela den outlälldska varuom

:sättningen, både ilnport och export. Hvad åter Kina beträffar, fUllnos der

blan'd 636 utländska firlnor* år 1897 elldast 29 franska, deruti då inbegripna

:schweiziska och alldra ullder franskt traktatskydd - lnot ett antal af

0374 engelska och 104 tyska -- hvarjälnte dessa fraIlska firlnor 111ed

llndantag af ett ocll allIlat franskt eller schvveiziskt kOlnlnissionshus i

,Shallghai i och för silkesexporten på ~1arseille i det hela llörde till ell

lilera anspråkslös klass af handels- ocll näringsidkare. 0111 Frankrike, 11vad

I{inas direkta varuolllsättllillg 111ed utlandet anginge, icke desto lnindre konl

i det felnte eller sjette rUlllil1et, l1ied olllkring sju procellt af det salnlTianlagda

.årliga onlsättnillgsvärdet,o så berodde detta helt och hållet derpå, att en

betydlig °del af I(illas osilkesproduktion utskeppades till eller öfver oMarseille,

'under det att Frallkrikes andel i den kinesiska skeppsfarten, trots dess

°Sllbventionerade ängfartygslinie llled idel stora fartyg, icke llppgick' till

liler än 1.3 procellt. Mall kan lläraf fillIla, att Frankrikes handels- OCll

:sjöfartsilltressen i I(illa
o
åtlniIlstone hitintills icke svarat elllot det politiska

jnfiytande det vetat att der förvärfva sig.

Ullder sina kololliseringssträfvallden, åt hvilka Fral1krike, i trots af

de allt annat äll gYllsalll1na resultat, son1 derlned allt intill våra dagar

-:llppnåtts, fortfarallde med oför111inskad ellergi sYlles egna sig, går detta

"land i alllllänhet till väga på ett sätt, SOlll är alldeles lnotsatt det engelska.

Ellligt detta senare utgå näIniigen alla sådana företag till en börjall från det

·ellskilda initiativet, 'OCll staten griper först då ill 111ed sitt skydd och

understöd, sedan det visat sig, att det verkligen lyckats den individuella

,duglighetell och företagsalllhetell att skapa ell faktisk situatioll, son1 det

'* Denna uppgift, son1 äf\·en återfinnes i det kinesiska tullverkets statistik, afser
firmor af alla slag och kategorier, såväl de största bankinrättningar och mest bety
odande köpmanshus 80m äfven mera :anspråkslösa agenter, kommissionärer och ,mäklare
-Dch ~esButom hela klassen af utländskaomindre skylt- och butikhandlare samt närings
idkare, °såsom

o

°hotellvärdar, frisörer ffi. ID.



kan v-ar~ värdt att ~aga ,fasta på ()ch s.om er1?,juder ll,tvecklingsm(?jlig

heter af allmännare intre~se. Den" fr~nska metode:t;l anser .det derenlot.

vara regeringens plig~ att i dylika fall taga initiativet gep.qm ~tt i offi~iell

väg, förbereda allting OCll åvägabringa alla möjliga förutsättningar. för,

eventuella resultat, sonl kllnna, synas önskvärda, i förväntan att den

enskilda företagsamheten derefter skall vara så, god och begagna sig af

sålunda erbjumla tillfällen, utan att det ringaste sederJ.l?era göres fÖ,r att,

vidare kon1ma ,den till hjälp eller. uppmuntra den - snarare tvärtom, i

det att man faktiskt, så snart den vaknar till lif, synes gör'a allt för att

ge,nom ett småaktigt och opraktiskt reglementerande, och adnlinistrerande

hindra och förqväfva den. En anllan väsentlig skilnad mellan dessa båda

länders kolonialpolitik är äfven den, af,t medan England ständigt OCll

öfverallt, der armar och viljor behöfvas, he~6ar en och hvar, hvilken civili

serad' nation han än må tillhöra, välkonlmen att under skydd af dess

flagg och på salnllla vilkor som dess egna söner deltaga i arbetet och deia

dess vinst, allt efter dugligilet och förlnåga, Frankrike tvärtom i det 11ela

mindre gerna, nästall motvilligt upplåter sina kolonier för främlingar ocl1

icke utan en viss afundsjuka ser andra än fransmän göra sig ens sådana

tillfällen och förhållanden till godo, af hvilka dessa senare hvarkell kunna

eller'vilja sjelfva begagna sig. I det he~a synes, Frankrikes ekonomiskt

politiska sträfvanden gent ~mot utlandet endast gå ut på att skaffa sig.

s~ mycket som ~öjligt af koncessioner, privilegier och garantier af alla,

slag - rent af för att det skall så vara. Så fort Frankrike väl lyckats.

försäkra sig Oln en eftersträfvad koncession i utlandet, synes det ofta likasom

tappa snart sagdt allt vidare intresse för saken, så att ingenting vidare gö-.

res till exempel för byggandet af den eller den' konce~sionerade järnvägen

eller för organiseringen af det eller det området, som kommit under dess

öfverhöghet. Likasom ett bortskämdt barn, som alltid vill hafva nya lek

saker, kastar man sig oupphörligt in på nya problem, och i stället, för 'att,

draga praktisk nytta af redan vunna fördelar och medgifvanden samla.r

man hela sin energi för att bara skaffa sig nya på lager. En i vissa afse

enden liknande politik har i Kina äfven drifvits af Ryssland, om än nled,

mera praktisk beräkning och ojämförligt större framgång. Dessa båda

makter hafva på den sista tiden rätt mycket opererat tillsaml11ans, ehuru

Ryssland i motsats till Frallkrike i det hela taget visat' sig ega förstånd

att begagna sig utaf sina vunna fördelar. Ryssland, som städse med

76~ ,~89~, d~~ ~4 :november.
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()rubblig konseqvens fullföljt sina syften, har äfven här - delvis med
understöd ·just utaf franska pengar, eOlll fransmännen sjelfva icke tyckas

riktigt förstå att för egen räkning' använda - i 'många fall kommit· till

-reella resultat. . Hvad båda dessa makter i Kina gemensamt synas sträfva

efter, är detta rikes slutliga upplösning för att vid den eventuella 'del..

11ingen-kapa ·åt sig, hvar och en på sitt h'åll, så stora stycken som möj

ligt: Att döma af· hvad man hittills sett, skulle' lIlan,. derest detta lyck,as,

från· deras sida sedan hafva att vänta sig en g~i1omförd lnonopoliserings

politik med alla andra nationers utestängande.i största möjliga utsträcknin.g

från all handel och industri i det landet. Denna rysk-franska allians

representerar här just den princip, som ligger till gruIld för all intresse

~ferspolitik in i dess yttersta konseqvenser.

Gent emot Frankrike och Ryssland står emellertid England såsom

luålsman för eglla och alla andra nationers gemensamma och solidariska

intressen. ·Hvad England vill, är den politik, som fått namn af ~den

Dppna portens». Dermed·nlenas, att alla civiliserade stater skola ega samma

'och lika rätt till delaktigheti Kinas nyvaknade kOlllmersiella och industri

ella lif utan någons gynnande på den andres bekostnad" under fri kOllkur..

rens, på samma vilkor och under lika garantier för alla. Elldastderi..

genom anses det kinesiska rikets öppnande för den vesterländska företag

samheten kunna kon1ma verldshandeln och dermed civilisationen i det 11ela

äfvensolll Kina sjelft till godo. Ett conditio sine qua non för' genolu

förandet af en sådan politik är' emellertid upprätthållandet af Kinas ställ

·nillg SåS01l1 sjelfställdig stat, och den frågan beror återigen, i sista hand,

på en annan, nämligell på den, huruvida den genomgripande olIlorganisatioll

af Kinas 11ela statsskick, som derförerfordras, verkligen skalt kunna låta

~ig genonlföras - något som i hvarje fall ännu bör vara möjligt och alltid

kan vara värdt ett försök. 'rill denna Englands uppfattning ansluta sig, så

vidt bekallt, sa1?-ltliga de öfriga traktatmakterna lned undantag af Frankrike

och Ryssland. OCll icke endast rryskland OCll Förenta Staterna ansluta

sig principielt till denna ståndpunkt, utan äfven .Japan, hvars tendenser

vid tidpunkten för afslutandet ·af fredsfördraget i Shimonoseki utan tvifvel

gingo ut på rena eröfringar, men som numera äfvell vunnits för »den

öppna portens» politik. Orsaken dertill torde närmast vara den; att Japan

sedan dess alltluer utvecklat sig i riktning att blifva en indllstristat af en

viss betydenhet, OCll alla Japans ledande män äro numera ense derom,



* Detta penningeinstitut bildades under medverkan hufvudsakligen af Petersbur
.qer Internationa'ze Handelsbank jämte några med denna korresponderande bankinrätt
ningar i andra länder och rörde sig i början förnämligast med franskt kapital.

att. Eliglalld o~h Japan i Östasiell lnåste arbeta till~amlnalls för att åt sig

bevara dell InarkIlad, SOln Kina i ~varje fall för en lällgre framtid·erbju

der för afsättnillgell af deras industrialster. Och det kan verklig.en icke

nekas, att Japans fral11tida välstånd i väsentHg grad är ~eroellde af det

lyckliga genomförandet af »den. öppna portens» politik· i I{ina. Japans.

folkmängd befillner sig nän1ligen i hastig. tillväxt, under det att endast

en. tolf'tedel af lan.dets hela jordareal anses va.ra odlingsbar, till följd hvaraf

alltid dess behof af jordbruksalster till en stor del måste kOlnma att

importeras, likasoln redan nu, under n1illdre gynnsall1111a år, ofantliga

qvantiteter af ris lnåste införas från utlandet. För att skaffa sig medel till

betalning för en sådan i111port måste då Japan åt sig skapa ell motsvarande

export, och då Kina är dess närmaste marknad, blifver det äfven för Japan

rent af ell lifsfråga, att dess salnfärdsel- n1ed detta lalld icke l1indras eller

afspärras.

On1 Inall ser på d~ praktiska resultaten af ,den intressestrid, SOlIt

mellan de olika makterna alltsedan 1895 pågått i Kina, kan man icke

allnat än fiulla dessa i förhållande till de stora ansträngningarIla salllt

de måIl;gfaldiga illgångna öfverenskommelserna och fördragell ten1ligell obe

tydliga. Det är egentligen endast Ryssland, SOlU lyckats åstadkolnma

någonting mera reelt ocll relativt storartadt, lnedan det eljest nlera varit

en strid. på papperet Oln koncessioner, af hvilka Inan, sedan de .väl erhål

lits, icke kunnat göra sig någon vidare nytta - och detta närn1ast på grund

af det allmänt rådande osäkerhetstillståndet i I{ina. Inledningen till den

ryska regeringells fraIngångar var afslutalldet af 1895 års ryskt-franska'

4-procents lån å 400,000,000 francs, hvarefter, året derpå i september,.

lnellan deli i januari samma år på initiativ af -ryske finanslllinistern Witte

upprättade RYSK-KINESISKA ballken* o.ch den killesiska regeringen en

öfverenskommelse träffades om bildandet af ett kinesiskt järnvägsbolag för

byggande och trafikerande af en balla, SOln lnellan Onon-floden i Sibirien.

och Nikolskoje i den ryska Ussuri-provinsen på en sträcka af 1,625 kilo

n1eter skulle löpa genol11 lVlanchuriets 110rdliga provinser öfver Tsitsihar 1

Hulan och Ninguta. Enligt denna öfverenskolnmelse skulle endast kine

ser och ryssar få vara aktieegare i detta företag, och styrelsen skulle
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ha~va sitt säte i Pete!sburg, hvarjälllte koncessiollstidell beställldes till

åttio år med eventuell ~nlösningsrätt för Kina ·-efter 36 år.

En annan stipulation i samlnallhang med ifrägavarallde Jarnvägs~

koncession var, att tullbeloppet för å ~enn~ Qa~a ,tra;nsporterade varor

endast skulle beräknas till två tredjedelar af de traktatsenliga sjötullsatserna ",. '.
så väl vid in- som utförsel, 111.ed lnotsvarande n~Asättning af transitafgiftell

- detta för .?frigt i enlighet med redan förJft gäll~I).de bestälumelser (af år

1881) angående landgränstrafiken mellan de båda länq.erlla. ~fall finner

häraf, att Ryssland knappast sökt göra, llågop. h:€llllighet' af Shl uppfatt

lling beträffande Manchuriet Qch Mongoliet likaso:q:r.rörande hela det 110rd~

liga Kina för. öfrigt äJ;lda ned till ~V\Tangho, S~~Ol~ utgörallde en, specifikt

rysk intressesfer. Och med denila tanke som u~gångspunkt liar också

Ryssland i det hela på ett telniigen h,änsynslös~ sätt utvecklat Sill östasi

atiska politik. Den 27 mars 1898 träffades åter ep. ~y öfverenskommelse,

nälnligen om öfverlåtelsen till Rysslalld på tjugp.fem års tid af de' båda

på Liaotung-halfön i Shingking belägna hanlIlarna PORT ARTHUR och TA

LIENWAN, den förstnälnnda för att befäst~s och lftrustas till' örlogshamn

och den senare för att »upplåtas till frihamn» i järllvägsförbindelse med

den manchurisk-sibiriska banail..För genomdrifvandet af si!la önskningar i

fråga Oln dessa hamnar tvel{ade Ryssland icke att öppet. och-utan att ens
'\

söka l1ågon annan förevälldninghota nled krig, och I{ina tvingades på,

detta sätt, enligt den enge~ske aln~assadörens~elegraIllrapportom saken

till sin regering, att »)alldeles luot Sill vilja» gifva efter för ifrågavarande

ryska påtryckning. Englands begäran Oln förklaringar besyarades af Ryss

land nled ett officielt tillkännagifvande af dess. afsigt att öppna hamllen

vid rralienwall för alla utländska fartyg, 11vilka der, sonl det hette, skulle'

kOln1l1a i åtnjutande af s~örsta lllöjliga gästfrihet. Huru pass allvarligt

detta nu egentligen kan vara melladt, torde likväl ännu återstå att se~

Enligt den nya ryska lage}1 01ll- kustfarten, hvilken år 1901 ,kolnmer att

träda i kraft,' skall nämligen il1gel1 varutransport mellan ryska halnnar

få ega rUIn annat än under rysk flagga, och under denna lag falla såväl

vVladiwostok SOIU alla, andra rysk-asiatiska halunar. För Talienwan har

lnan visserligen tillsvidare gjort.ett undantag, nlen - lluru länge skall detta

få gälla? Vidare skulle äfvell Port Artllur såSOln öTlogshamn hållas till

gänglig för andra natiollers krigsfartyg, n1en för handelsfartyg endast vid

haveritillfällen. Genolll en senare tilläggskonv811tion erhöll 9.et nyssllämnda.

Kina och dess kom.mersiella -framtid. 7!1
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rysk-kinesiska järnvagskömpaniet ytterligare koncesisoll på en', bana fråll

Kirin till Talien'wan, i salnlnanhang hvarllled den kinesiska regeringen också

-förband sig att icke under några -förhållanden tillåta någon annan främ

mande luakt,,-att llär anlägga'någon eller några konkurrensbanor,'llvaremot

Ryssland å sin sida 'afstod fråll alla allspråk att få taga något slags befatt-
- '

"ning 'med aen järnv~g,.,soIn, den kinesiska regerfugen, m~d anslutlling för

öfrigt till det ryskt-kinesiska järnvägsnätet, stod i begrepp att bygga mellall

Peking. och Newchwang. Detta senare hindrade dock icke den ryska

beskickningen i p'eking att i juni' 1898", på det lllest energiska sätt pro

testera' lllot ett då redan 'uppgjordt 'eng~lskt-kin~siskt ~åneaftal för f~llb~r-'

dandet ,af. just denna järnvägsförbindelse till Newcll'wang öfver Shallhai

kwan ~)mot säkerhet af intec,kning uti banan», och i trots"'af den engelska

regeringens understöd måste' den killesiska' regeringen äfven nu gifva

€fte~, och ställa annan garanti för: det ifrågavarande' lånet...

- Såsom, särdeles beteck.nande för det ryska inflytandets nuvaralide

öfverlägsenhet 'i Peking torde det icke vara ur vägen att i detta samman

hang äfvell ~älllna några, ord om en ganska lnärklig koncessionsöfverlåtelse,

SOl11 Ryssla"nd nyligen ly'ckats få till stånd till fränljande af sina planer och

intressen. 'De närmare detaljerna OCll förloppet af denna episod äro visser

Iigell allt fortfaran'de inhöljda i ett IllYStiskt dvnkel, men det lider intet tvif..

vel, att det hela varit 'ett på en gång lllotEngland och Kina riktadt schack

drag från' Rysslands sida, fö~ öfrigt lika mycket vitnande om diplo

nlatisk skicklighet och påpasslighet son10m politiskt förutseende. För

hållandet var näl1lligen, att' ~et vid början af år 1898 lyckades den ita

lienska regeringell att åt ett ITALIENSKT-ENGELSKT konsortium utverka en

af de i ekononliskt likasom äfven', i civilisatoriskt hällseende lllest bety

·delsefulla .och på samma gång mest, omfattande koncessioner, SOln llågon

sin i I{ina - och kanske i hela verlden - förekolnmit. Det gälde hvarken

~ner eller mindre än tillgodogörandet med anlitande af den moderna

industriens och grufvekonstens hjälplnedel af provinsen Shansis ofantliga

milleraliska tillgångar, på hvilka i sin tid' barall FERD. VON ,RICHTHOFEN

ledde den allmänna uppmärksan1heten OC? hvilka alltsedan dess i Kina

hägrat sås~m ett lika eftersträfvansvärdt som svåråtkomligt önskningsmål

-för den vesterländska företagsamheten. Såsom vi r-edan veta, utgöres ifråga

varande provins af ett af ,de stör,sta och rikaste kol- och järngruf~efält på

hela jorden, och koncessionen, som på 60 år beviljades det nyssnämnda
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konsortiet ullder namn af PEKING-SYNDIKATET, rörde dels' och i första
, ,

TUIUlllet privilegiet att bearbeta alla inOnl näiIlnda proviils befintliga 111ine-

ralfYlldiglieter, likasolll äfven det i söder derin'till gränsallde H waiking

-dist~iktets rika järngrufvor i provinsen Honan norr 0111 Gula floden, ocli

-{lels i samnlanhang derllled uteslutanderätt att inOll} ifrågavarallde oluråde

.anlägga järnvägar. Emellertid Ilade knappast ullderrättelsen 0111 denna

Tent af gigalltiska koncessions 111eddelande hunnit Europa oell börjat spri

das gellolll pressen, inllan det några veckor senare förspordes; att PEKING~

'SYNDIKATET till den llU ånyo uppdykande RYSK-KINESISKA BANKEN »afstått»

sin ifrågavarallde järnvägskoncession - eller i hvarje fall den del deraf,

SOlU i första' rUllllllet, 0111 än från olika synpunkter, intresserade såväl'

'SYN'DIKATET SOlll RYSSLAND, nälll1igen den från Chengting-fu i Chihli, på

Peking-Hankow-linien, åt vester utgående 100 kilollleter långa bansträckall

till Ping-ting-cllou i hjärtat af Ping-distriktet jälllte dess vidare fortsätt

lling ungefär lika långt i salUIlla riktlling till Sllansi-provinsens llufvudstad

Tayuen-fu. Att detta afträdallde,. från syndikatets sida icke egt rum hvar

·ken gerna eller så alldeles godvilligt, torde utan vidare ku1111a ,tagas för

gifvet, Oln än sjelfva järnvägskollcessionen i OCll för sig var af ullderord

.nad betydelse vid sidan af det ekonoll1iska llufvudintresset, SOlll ihvarje

fall äfvell den förutan lika väl kall tillgodoses gell0111 på annat sätt åstad

komna järllvägsförbilldelser, ullder förutsättning af att lIvad SOlll i del1

vägen erfordras verkligen i mån af behof kommer till stånd, 'något ~om väl

anta~ligen i sall1ll1anhang med öfverlåtelsen torde på något sätt garan

terats. 'För. syndikatet var det 11ä111ligell en ytterst vigtig fråga att med

.allra första få till stånd e11 utfartsväg för Sill bergverksproduktion, lneda11

det ryska intresset, i hvarje fall tillsvidare, helt OCll 11ållet torde vara af po

litisk och strategisk karakter. Shansi, sonl i vester begränsar den nordkine

siska »stora slätten» ända ned till »Gula floden», utgöres nän1ligen af ett

11ögland, l1vars östra och sydöstra gränslinier bilda krönet af en bergmur,

SOlU på ell sträcka af cirka 350 kilo111eter tvärbrant reser sig upp till

en höjd af intill 800 meter från Chihlis och ~onans der nedanför lig

;gande låga och jämna slättland. Genom denna fästningsIllur bildar ett

strax vester om Chengting-fu beläg~t pass den enda infartsvägen till det

inre af Shansi-provinsen. Gellolll förvärfvandet af kontrolle11 öfver denna

j ärnvägsli,nie, hvars vidare fortsättning åt vester eller nordvest genom

lVfongoliet fram till den ena' eller a11dra stationen 'på dell sibiriska järn-
6



:vägen endast är ell tidsfråga, llar Rysslalld försäkrat sig Olll en llY

a~ryekningslinie 1110t Peking från vester, likasolll det redan förut genolll

den blifvande lllanclluriska banan träffat sina förberedelser för att från

öster kunna beherrska Kinas hufvudstad. OCll härtill kOllliller då ytter

ligare, att den under byggnad varande sydbanan från Peking, d~n så

kallade LU-HAN-linien, äfven genoll1 Rysslands bem~dling. kOlllmit till

stånd SåS0l11 ett FRANSKT-BEIJGISKT företag, grundadt på llufvudsakligen

~~ANSKT kapital.

Det ellda llpplysande dokulnent, SOIU ännu finnes att tillgå rörande

denna tilldragels~, utgöres af en den 28 jUlli 1898 daterad skrifvelse fråll

den kinesiske storkanslerell LI HUNG-CHANG till en af 11ufvudintressenterna

i Peking-syndikatet, lord ROTSCHILD, llled hvilken skrifvelse den sluge

~inesiske statsluanllen tydligen afsett att på sal11ma gång lugna syndikatets

farhågor och tillfredsställa den engelska opinionen. Visserligen inllehåller

l1U detta bref icke det ringaste till belysnillg af sjelfva frågan Oln öfver

låtelsen, l11e11 då det för öfrigt i 11varje fall är i lner än ett llänseende

synnerligen betecknande, torde det likväl förtjena att i detta salllluan

11ang oillnälllnas. Den förslagne statslllannen uttalar i detta bref Sill

stora tillfredsställelse öfver att för ell gångs skull »få vällda sin blick frårl

de flerfaldiga planer, SOl11 på senaste tiden från olika håll uppgjorts för

'Kinas politiska exploiterande, för att i stället få eglla ,sin upplllärksarnhet

åt ett industrielt företag, SOlll uteslutande afser ocll representerar fredens

värf.» Han tillåter sig äfvell att lloppas, att »detta första experiluent

från I{inas sida att uppmulltra placeringell af utländskt kapital i kinesiska

företag i det inre af landet skall komnla att ,11lotsvara ,alla förväntninga.,r,

som derpå stälts såväl af regeringar SOIU af individer, äfvehsom verk

samt bidraga till förverkligandet af denna 'dell öppna portens' politik,

hvaro111 så lIlyeket talats, lllen hvaraf Illan dock i det hela ser till så

litet.» Detta låter onekligen e11 snlula ironiskt oell var kanske äfven

så menadt af ryssarnas gal11le vän OCll bundsförvandt, lnen bittert sjelf

ironiska, Olll än kanske icke fullt 111edvetna, äro i llvarje fall den kinesiske·

stor-Iuandarinens betraktelser, då han vädjar till den ädle lordens egen

,» stora erfarenhet i fillansiella frågor, SOlll utan tvifvel skall leda honolll

~ill en klar insigt onl llödvändigheten deraf, att ett sådant företag SOIU

~et~a ~ ifall det llU verkligen var så storartadt SOlll sakförståndiga vilja

p.afva det -- för att lyckas ovilkorligen måst~ organiseras och ledas

82 1898 den 24 november.
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enligt sunda principer salllt af 11län, Oln hvilkas rättskaffenshet ocll dug

lighet det icke kall vara tll tal, 11led undvikande af allt slags 'jobberi'

- oheräknadt· att en så värdefull egendolll redan i och för sig förtjeilade

såväl att fullko111ligt 'bona fide' tagas 011111änder, SOl11 att lned största 0111

sorg förvaltas och utvecklas till en säker inkolnstkälla för alla, SOll1 deruti

äro delaktiga.» rrill sist betonar dell värde brefskrifvaren Sill »vissa för

hoppning, att den ädle lorden skall kOl11111a att göra allt 11vad på honol11

kall bero för upprätthållandet af en hög och värdig ständp'unkt i fråga

0111 alla SYlldikatets åtgöranden». Reflexionerna göra sig härvidlag sjelfva.

Jäl11fördt llled dell starka ställning Ryssland förstått att skaffa sig

och hvaraf det utan tvifvel kOllliller att vid behof OCll tillfälle begagna

sig, äro de öfriga 111akterna llled llällsyn till det hittills vunna resultatet

af deras ansträngningar betydligt på efterkälken. Allt, SOln vunnits, är

öfverhllfvudtaget endast Iller eller lnindre gynsalllllla utgångspullkter

för vidare sträfvandell och detta endast för del1, SOln vill och kan vara

, llled, om OCll när det kan kOlllilla att gälla. Hvad FRANKRIKE angår, SOl11

på papperet åtnlinstone förvärfvat den starkaste positionen näst Rysslands,

är det, SåSOlll redan blifvit antydt, knappast att förvänta, att d~tta land skall

kOlllilla att göra sig de vunna fördelarna' och llläjliglleterna till godo eller

i det llela använda delll till annat än obstruktionspolitik - eventuelt till

frä111jande af Rysslands planer - gent elllot England~ sträfvanden till

Kinas kOlls01iderallde, 0111bildning OCll 1110dernisering. De 111ång~aldigafran

ska ansatserna OCll försöken äro elllellertid, frånsedt såväl deras 11l0tiv

och syfte SOlll deras antagligell negativa resultat, garlska' storartade sanlt

i och för sig all aktning värda. Den redan antydda tendensen, som vid

fredsfördraget af år 1885 trädde i dagen, att i Kina försäkra sig onl vissa

företrädesrättiglleter för fransk industri och för fransl1län, Ilar sedernlera

llnder de sista' åren ytterligare så ll1ycket sonl 11löjligt preciserats genolll

den ena specialkol1ventionen efter den andra, alltjälnnt i riktIling att kon

solidera Frallkrikes positioll och inflytande i de tre sydliga provinserna,

Illen llela dell långa serien af llledgifvanden från Kinas sida, SOlll i

detta syfte efteriland utverkats, utlnärkel" sig likväl genolll el1 viss det

llela genolllgående prägel af overklighet OCll obestälndllet, dels genolll

11ågonting sväfvande, OCll oklart i sjelfva ordalydelsell och dels gell01u de

; betingade förlnånernas i alll1länllet hypotetiska och eventllella karakter

såSOln beroellde af vidare initiativ från fransk sida, för hvilka dessutolu erfor-
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derliga förutsättningar icke synas, vara för handen och SOlll hittills jll

äfven uteblifvit. Så till exempel i fråga om rätten till utsträckning in på

kinesiskt oluråde af de franska järnvägarna i 'ronkin - SOlll ännu i

dag blott finnas till på papperet - och likaså 111ed a~seende på den till

tänkta bearbetningen af de sydkinesiska grufvorna. Det ·mest reella i

alla dessa. konvelltioner är utan tvifvel dels ordnandet af gränstrafikell

mellan °An1?-al1l och Kina med öppnalldet af vissa vigtiga gränsorter ocll

anställandet af konsuler i dessa jämte beredalldet af en lllängd tull-o

lättnader i enlighet med förhållandena på den rysk-kinesiska gränsen,

dels tillåtelsen för franska flottans fartyg att för reparationer få begagna

sig af den. kinesiska arsenalen OC11 örlogsvarfvet vid ~1in-floden äfvensol1l

att der, likaledes för flottans räkning, få upprätta ett kolupplag. Deremot

synes det storartade förvärfvet (i april 1898) af KWANGCHAUWAN-bugten, på

östra sidan af den midt elll0t Hainan b~lägna halfön, för att apteras till

fransk örlogshamn icke hafva motsvarat förväntningarna.

Hvad ENGLAND åter beträffar, hafva dess sträfvandell under de

sista åren hufvudsakligen gått ut på att SåSOl1l målsnlan för samtliga de

vesterlälldska makternas berättigade intressen dels, i del1 lllån omständig

heterna medgifvit, söka utvidga området· för den utländska halldeln

OC11 företagsamheten i det hela, dels häfda och värna de rättiglleter,

som gel10m tidigare fördrag förvärfvats - OCll detta alltjälunt med

fasthållande af den traditionella solidaritets- och likställighetsprillcipen.

Sedan gränsförhållandet lllellan Kina och det brittisk~ Burluah år 189-1

()rdnats gel10m el1 i Londoll afslutad konvention, 1110t hvilken Kina ett

år senare, antagligen till följd af något lnissförstånd, råkade att vid af

slutandet af ~n af de mångfaldiga franska konventionerna försynda sig,

upps'tod naturligtvis en liten konflikt, som endast geno~ ett nytt aftal

kunde lösas, och detta ledde då till öppnandet af Si-Kiang (öfra Oallton

floden) för utländsk trafik ända upp o till den i provinsen K V\Tallgsi, 220

nlil ofvanför Oanton belägna staden WUCHOW-FU, llvjlken sanltidigt jämte'

ett par nya platser i Kwangtung uppläts såsom traktathanln. En ytter~

tigare anledning till förvärfvande af vigtiga garantier för den engelska o

politiken och de intressen den representerar gafs samtidigt i förbindelse

med den kinesiska regeringens anhållan Oln Englands mellankomst för

erhållande af ett större statslån, hvarigellom detta land fick tillfälle att

framställa en del vilkor och fordringar, hvilka, Olll de än icke genast
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eller, till fullo kunde gell01ndrifvas, då 11ela lålleförslaget, på· grund af

Rysslands ellergiska protester, gick Olll intet, efteriland dock ledde till

en. uttrycklig förbilldelse från Kinas sida i februari 1898 att icke till llå

gon frällllllande luakt, vare sig genon1 .afträdande, bortförpaktande eller för

pantning, öfverlåta någon del af Yallgtze-olllrådet, äfve,nson1 att, i betrak

tande af den brittiska handelns och sjöfartel1s öfverlägsenllet i Kina, så

länge denna kOlnine att ega be~tånd, fortfarande bibehålla det utländska

sjötullväselldet under ledning af en brittisk ulldersåte. Dessutom 111edgafs

äfvell utländingar llttrycklig tillåtelse att på al~a llittills för den1 tillgällg-

. liga farleder ocll vatten. eller, SOlU det Ilette, öfverallt, 11varest de tillförene

11aft rätt att begagna sig af kinesiska fartyg och båtar, i stället för sådana

använda ångfartyg eller ångslupar såväl under utländsk SOlll kinesisk

flagg, h.varjän1te äfven dell l:sta april salUlna år äl1nu några nya ·platser

förklarades för öpplla halunar, l)älllligen el1 i Chill1i, i närheten af Shal1

llaikvvan, . ocll en i Fullkien sall1t den vigtigaste bland dessa YOCHAU

FU i Runall vid rrul1gting-sjön' och Ilågot senare äfven 'VOOSUNG vid

Yangtze-floden, 12 el1g.. lnil nedanför Shangllai. SåSOll1 en lnotvigt

1110t det ryska förvärfvet af Port Artllur och TaliellV\Tan erllöll Ellg

land genolll en kOl1vention af 1 juli 1898 besittningen af den vid södra.

inloppet till Pecllihli-bugtell belägna kinesiska krigshalllnen WEIHAIWEI,

111ed rätt till dess lnilitäriska ockuperande OCll vidare befästallde, »för
9

lika

lång tid. SOlll ryssarna skulle kOlllIna att bibehålla besittningen af Port

Artilur», hvarförutoll1 äfven llelt kort förut Hongkong-kolomells olllråde

ganska betydligt utvidgats, i det dess fastlandsbesittlling på KowLooN

halföngello11l ett förpaktllingsaftal på 11ittionio år förstorades med ett om~

råde af cirka 200 ellg. qvadratlnil.

r:rYSKLAND Ilar under dessa senare år i det llela uppträdt SåSOlll en

bundsförvandt till den engelska politikel1, ullder hvars skydd redan dess

äldre förbindelser 111ed I{ina uppstått och hittills utvecklat sig. Den första

~llellan tyska riket ocl1 I{ina afslutade traktatlllässiga öfverenskolll1nelsel1"

SOlll daterar sig från år 1880, utgör endast ett suppienlent till den äldre

111ellal1 kOllungen af Preussen på egna och andra tyska förbundsstaters

vägnar OCll Killa afslutade traktaten af ~r 1860. Huruvida emellertid

~ryskland hädanefter, i sall1111anllang lned förvärfvalldet af sin nya koloni

på Shalltung-halfön 111ed dess betydande utvecklingslllöjligheter, kall

kOlllina att slå in på en ny politik till främjande af egna intressen i 11l0t-
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sats till eller eventuelt på bekostnad af andras, återstår att se, oell detta

torc~e i llv~rje fall bero på huru förhållandena i I{ina konl111a att för fraIn

tiden gestalta sig. 'rillsvidare Ilar i alla hälldeiser icke något tecken visat sig

till ett sådant OI11'slag, OCll antagligt är, att r:ryskland, Oln än »ad utrulnque

paratus» , kOll1111er att finna det 111ed sin fördel bäst öfverensstälnlllande

att uti Östasien fortfarallde stå på Englands sida, likasOlll fallet ju fak

tiskt är l11ed Italien. Det var i slutet af år 1897, SOlll Tyskland, efter

att länge llafva öllskat sig ell egell örlogshall1n i de östasiatiska farvattnell,

tillföljd. af ett i södra Shalltllng begånget 1110rd på tyska ll1issionärer tog

sig anledning. att lllilitäriskt besätta den ungefär 111idt på den sydöstra

kustell af Shantul1g-Ilalföll belägna KIAocHow~viken,hvilken derefter genoll1

en i Peking den 5 111ars 1898 afslutad konvention l11ed full suveränitets

rätt på 99 år afstods till Tyskland jäll1te de landutsprång, SOlll på öl1lse

sidor beherrska dess inlopp,. OCll de såväl inuti viken S0111 utanför den

Sall1111ft liggande öarna, i förening 11varll1ed ett strandoll1råde rundt 0111

kring viken intill 100 Ii (c:a 45 kiloIl1.) från högsta vattenståndslinien för

klarades för en neutral ZOll under båda de kontraherande l11akternas geniell

sall1111a kontroll. Dessutolll beviljades koncessioner för ett tyskt-killesiskt

konsortiulll dels till, al~läggande af järnvägar fråll det på norra sidall 0111

bugten belägna I{iaocllo\v åt vester till rrsinan-fu, provinsens llufvudstad,

ocll åt sydvest till Ichau-fu, jänlte en Salll111anbindningsbana 111ellan dessa

båda städer, OCll dels till bearbetallde af alla invid och 111ellan dessa järn-

vägslinier belägna kol- OCll järngrufvor; hvarjälllte äfven öfverenskolnll1else

trä:ffade~, att den kinesiska regeringeli, 0111 det frall1deles skulle blifya

fråga Oln några vidare illdustriella företag inonl denna provins, i första

rUll1111et skulle hänväl~da sig till dell tyska industrien. Baron VOll

RICHTHOFEN, 11vars epokgörande forskningsresor i I{ina vid början af

1870-talet OCll i sallllnanhang derllled senare utgifna arbeten torde gifvit

den första. inlpulsell till detta Tysklands uppträdande i kolonisationsväg

ocll hvilken äfvell antagligen varit 111ed råd och anvisningar behjälplig

vid uppgörandet af dellna annekteringsplan, har i ett nyligen utkOlll

lnet arbete* förordat upprättandet i det I10rdliga I{ina af ett tyskt »Hong

kong», för . llvilket ändanlål det här vid sjelfva hafvet, strax norr

0111 inloppet till I{iao?ho"T-bugten, på det tyska koneessionsolllrådet belägna

* SCHANTUNG UND SEIN~ EINGANGSPFORTE I(IAUTSCHOU von Ferdinand Freihel'l'
von Richthofen, Berlin 1898.
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"rsingtau direkt synes erbjlida sig llled dess året onl för de lllest djup

gående fartyg tillgängliga och särskildt ll10t villterlll0nsunen förträffligt

skyddade redd. 0111 ett sådant förslag konll11er till utförande, 'karl

-det icke nekas, att 111an dei~nled skulle hafva den yppersta garanti för

Tysklands ärliga uppsåt att i I{ina salnarbeta 111ed England, elluru det

-för' öfrigt i 11varje fall knappast torde vara att antaga~ att dell i en så

.storartad utveckling stadda tyska exportindustriens intressen öfverhuf~

vudtaget skulle kunna befinnas förenliga Illed bedrifvandet af något slags

tysk isoleringspolitik i denna del af verlden.

NORDAMERIKAS FÖRENTA STATER, llvilka allt sedan UppkoIllstell af

<lell s. k. »gula frågan» inon1 sina egna gränser i det hela gent. emot I{ina

iakttagit en viss passiv hållning, torde, 11vad denna Inakts östasiatiska politik

,åtminstone i I{ina allgår, frårl synpunkten aJ dess egna exportintressell

.obetingadt kunna räknas SåSOlll Englands bundsförval1dt - något SOlll

llled änn1.1 större skäl lllåste yara fallet Ined ITALIEN, 11vars intressen

'här på den sista tiden fått en viss betydenhet genoln bildandet under

Englands auspicier af det nyss omtalade Peking-syndikatet, likasoIll denna

111akt äfven i fråga Oln förvärfvandet för dess del på de nloderna arrende

koncessionsvilkoren af SANMuN-bugten, i Chellkiang söder on1 Nil1gpO~

11aft England. bakolll ryggen. Hvad Ånlerika angår, torde det äfven

förtjena att erinras, att järnvägskoncessionen för dell sydliga hufvudliniell

från Hanko\v till Canton innellafves af ett al1glo-alllerikanskt syndikat~

I sanllnanllang nled denna öfverblick af I{il)a~ nuvarande politisk[t

-och ekonoDliska ställning gent elllot de olika traktatnlakterl1as Iller eller

Inindre anspråksfulla fordringar OCll intressell torde äfven 11ågra antyd~

ningar vara på sin plats beträffande den olllfattning OCll utveckling:

·detta lands llandels- OCll sjöfartsförbindelser llled frälllInande lällder nu

lllera nått. I detta lläl1seende finnes, llvad traktatl1alllnarl1as utländska

.skeppsf~Tt _OCll handelsolllsättning angår, ett i allo utlllärkt ocll särdeles

fullständigt statistiskt material att tillgå uti det kejserliga sjötullverkets

periodiska publikationer, under det att I{inas öfriga salllfärdsel och varu

utbyte 111ed utlandet -- dels öfver landgränserna och dels förll1edelst ell

från ell I11ängd olika platser i 'de sydliga kustprovinserna utgående, särdeles

liflig djunktrafik 11led' Hongkong oell ~1acao san1t de söder derolll belägna
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länderna ända l1ed till Singapore, äfvensolll med Philippinerna och Formosa

-:-- till större delel1 ligger UtOlll denIla il1stitutions kontroll. ' Då elllellertid

denna kontroll i hvarje fall olllfattar dels den stora rysk-sibiriska teex

porten öfver Tientsin acll derifrån vidare karavanvägen öfver Kiacllta, dels

gränshandeln llled r-ronkill ~ch Burlllah, för 11vilken under det kejserliga

sjötullverket lydande inl~ndsstationer äro upprättade, dels också slutligen

åtnlinstone den del af nyssnälnnda dju'nktrafik 111ed I-Iongkong och 1facao,

som numera passerar de i närhetel1 af dessa kolonier år 1892 upprättade

stationerna vid I{o\vloon ocl~ Lappa, så återstår från synpunkten af trak

tatlnakternas. intressen egentligen endast ell lucka af någoll större bety

~enhet ,att fylla för att kOlllIna till en riktig uppskattning af IZinas

saIntliga utländska llandelsoll1sättning, OCll denna gäller då värdet af

den impor-t ocll export förll1edelst djunk~rafikell lnellan Hongkong OCll

Kinas fastlalld, hvilken allt fortfarande undandrager sig det utländska tull

verkets kontroll. .4L\.tt denna olnsätt11ing lllåste .vara ganska ansenlig,

framg~r bland annat deraf, att ifrågavarande brittiska koloni SåSOlll stapel

plats förI{inas varuutbyte llled aflägsnare länder icke så obetydligt öfver

träffar sjelfva den centrala 11ufvudmarknaden Shanghai, ett faktuln sonl

. också bekräftas 'genon1 de uppgifter om d<?l1 kinesiska djul1ktrafikells 0111

fattning, llvilka årligen meddelas i vederbörande hamnnlyndigheters' offi

ciella r~pporter angående skeppsfarten i Hongkong, 0111 än, i saknad af

all slags officiell varustatistik för denna plats, dell derlned· förenade o'lTI

sättningens värde OCll storlek endast approxilnativt kall beräknas.'

EIneilertid äro det kinesiska sjötullverkets år efter år återkonl1nande

detaljerade uppgifter om det under dess kontroll stående varuutbytet nled

främlnande länder i llvarje fall fullt tillräckliga. för att l11edgifva ett i det

närnlaste korrekt bedölnande både af den inbördes proportionen lnellan

de varuslag, af hvilka Kinas in~ och utförsel består, och af de olika

främmande ländernas andelar i den~la 0111sättning, det senare dock 11atur

ligtvis med den inskränkning, SOln vidlåder all .sådan statistik, så till vida

SOln införda varor alltid kunna förskrifYa. sig från helt andra produktions

orter än det land, 11varifråll dell direkta ilnporten egt runl, likasolll å

andra. sidall exporten af ell vara till det ena eller andra landet på intet

sätt innebär, att don är afsedd för kOllSulution inom dettas gränser.

Enligt det kinesiska sjötullverkets statistik för år 1897 har värdet

af Kinas utländska ol;nsättning ~nder. dess kon~r?ll näl~.nda år uppgått till
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ett b'elopp af Hkw '1'ls 36'6,330,000 eller (a ~ sh. 11 3/4d.) ~ 54,568,000

sterling - deraf införsel Tls 202,829,000 (netto, efter' afdrag af årets·

reexport: c:a 9.5 inill. tael) och utförsel (reexporten oberäknad) Tls 163,501,000

(resp. ~ 30.2 och ~ 24.4 Iniilioner) - under det att den nyss olntalåde

varuOlllsättningen utanför denna kontroll, förllledelst djunktrafik lllellan ..

I{ina och Hongkong, torde kunna beräknas till ett värde af ytterligare

150 lnillioner tael eller cirka ~ '22.5 lnillioller.

Fördelningen af llälnnda ill- och utförsel ullder år 1897 lllellan de

vigtigaste ilnport- och exportartiklarna efter värdeberäkning OCll i jälnna

100~OOO-tal af Haik\van tael gestaltar sig som följer:

IMPORT I EXPORT

I I
Opium:- __________ o ________ 27.9 mill. taeJ 1.3.8 ~~ Te - -- --- .-- --_. -. --- ------ 29.2 mill. tael 17.9 %
Manuf.-varor, bomull 78.7 38.7 Silke ..... __ . _______________ 44.5 27.2

» ylle -_____ 4.8 2.8 Silkesmanufakturer . 10.8 6.6
» blandade 0..4 0.4 Öfriga artiklar** -- ____ 79.0 48.3

Metaller _______________ . __ 8.~ 3.9
Öfriga artiklar* ------ 82.9 40.8 I I.

Summa Hkw TIa 202,800,000 I 100 Summa Hkw TIs 163,500)000 I 100

Denna Ol11sättnillg - här utan afdrag från ill1porten af årets reex

port - för-delade sig på följande sätt lnellan l1edanståel1de lällder:

FRÄN OCH TILL IMPORT EXPORT

Storbritannien :~ .__ 40.0 mill. tael 18.9 % 12.9 mill. tae1 7.9 %
60.4 36.9
1.0 0.6

17.8 10.9
25.9 15.8
3.9 2.4
9.5 5.8

16.6 10.2
12.5 7.6
3.0 1.8

163.501.000 I 100

4~.5 .
9.5
5.9
40
1.5

10.6
3.7
3.5 -I------!'---I

I 100

Hongkong . 90.1
Indien 20.1

I N. Amerikas Förenta Stater -----..-------_.----- 12.4
Europa utonl Storbritannien och Ryssland 8.6
Ryssland (sjöledes till Odessa) . 3.2

Ryssland och Sibirien från Tientsin v. Kiachta -
Japan --- --- .. ._. 22.6
Öfriga östasiatiska länder .____________________ 7.9
Andra länder*** o • __ ~.:____ 7.4

---------~-Summa Hkw TlsI212.235.000

* Deribland petroleum till 18.3, socker 10.2, ris 4, stenkol 4, maskiner 2.7, tänd
stickor 2, bomull 2.3 - allt millioner taeJ.

** Deribland bomull till 7.4, stråflätor 6.7, tobak 1.9, socker 1.8 - allt lnillio
ner ta.el.

*** Deraf det franska Indo-Kina 0.5 mill. tael.import och 0.53 mill. export.
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Den utländska skeppsfarten tillika 111ed den derll1ed likstäida kine

;siska* sjöfarten i traktathalnnarna ut-\~isar följande siffror och fördelning

·efter de olika flaggorna: ~

Brittiska fartyg 21,140 in- OCll utklareringar 0111 21,891,043 tons 65.!! X
I{inesiska* »12,706 ,»» » »7,543,529» 22.5 »

'ryska »1,858 »» » »1,?58,094» 5.0»

.Japanska » 6f)3 ~ »» 660,707» 2.0»

Svellskao.Norska»' 729»» » » 619,742'» 1.9»

Franska 464 »» » » 423,122 1.3»

Alllerikanska 333 » »» 269,780» 0.8»

'Öfriga nationers ** 434» ~ 409,894» 1.2 »

SUlnnla 38,317 33,475,911 tons 100 :%

Af denna skeppsfart Ilar ett antal af 10,606 in- OCll utklareringar

·Oln 9,600,102 tons förmedlat sanlfärdseln 111ellån l(inas öppna llan1nar och

fräll1111ande länder, inberäknadt Hongkong, nled 67 procent af nänluda

tontal under brittisk ocll 5 procent lInder kinesisk flagg. Det kinesiska

-deltagandet uti denna salllfårdsel synes i det hela inskränka sig till farten

på Honkong. Hvad åter beträffar kustfarten 111ellan traktatIlalnllarna,

hafva 16,563 klarerillgar egt rUll1 under olika utländska flaggor, represen

terande 16,832,756 tons, saInt 11,148 under den kinesiska 11led 7,043,053

tons. Äfven i denna fart Ilar det brittiska intresset varit det förherrskande

OCll representerar nära 65 procent af hela tontalet, under det att det ki

.llesiska tontalet knappast når. upp till 30 procent***. De i den utländska

skeppsfartell fraktade varornas sall1lllanlagda värde uppgick, i enlighet

111ed Ilvad redan är näll1ndt, till 385 Iniilioner tael - cB 57.5 111illioner ster

ling - OCll kustfartens transportvärde, i förening llled en likaledes under

.sjötullverkets kontroll stäld djunktrafik på Yangtze-floden (i .allt Ilågot

öfver 6,000 klareringar' 0111 i 111edeltal 45 tons), till 285.7 1nil1ioner tael

·eller cB 42.8 lnillioner sterling, svarande lllOt ett 11ledelvärde per ton (Illed

.last ocll i ballast) af 40 tael (~ 6) för dell utländska Olllsättningen OCll

11.8 tael (~ 1.15 sh.) för kustfarten.

* Hufvudsakligen ångfartyg (75 proc. af antalet' klareringar och 88 proc. af tontalet)
jämte ett antal segelfartyg af utländsk, n1erendels lorcha-typ om i 'medeltal 280 tons.

** Deraf 276 danska klareringar om 142,932 tons (0.4?~).

**~;. De svenska och norska flaggornas andelar utgjorde i den utländska skepps
farten 3.5 procent och i kustfarten något öfver 1 procent.
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Hvad angår den handelsolllsättning, 'sonl i hvar OCll' en af de olika.

traktatllalllnarria egt rUlll, och dessas betydelse 11var för sig från den

utlälldska llandelns OCll skeppsfartens synpullkt, torde en jämförande

·öfversigt af deras varutrafik' och skeppsfart llnder år 1897 här böra

111eddelas*.

I

FOLK-
,rA·RUOMRÄTTNIKG

HAIVl~STAD
MÄNGD

SI(EPPSF.ART

netto r brutto
I I

SHANGHAI (1842) I 457,000 1101. 8 mill. taeJ 265.7 miL. taell 7,970,000 tons

TIEI\TSIN (1860 N)

I
950,000 155.1 64.6 I 1,327,000 '

:1 CANTON (1842 S) 2,500,000 49.9 50.3 . 3,718,000

HANKOW (1858 Y) 800,000 49.9 69.4 1.783,000 **
SWATOvV (1858 S) 35,000 28.4 28.8 1,917 000

i
NEWCHWANG (1858 N) 60,000 26.4 26.4 731,000

: CHINICIANG (1858 Y) 140,000 24.1 24.3 3,536,000 * $

CHEFOO (1858 N) 30,000 22.1 22.9 2,385,000

NINGPO (1842 S) 255,000 16.0 16.2 988,000

ICIUKIANG (1858 Y) 55,000 14.9 14.9 2,657,00U **
FOOCHO'V (1842 S) 650,000 13.6 13.7 642,000

AMOY (1842 8) 96,000 13.0 17.4 1.727,000

\VUHU (1876 Y) 80J OOO 8.9 8.9 2,867,000 **

p AKHOI (1876 S) 20,000 4.2

I
4.2 114,000

KIUNGCHO'V (1858 S) 40,000 3.3 3.3 548,000 I
ICHANG (lH76 Y) 34~OOO 1.8 18.8 309,000 *.

I
\VENCHO'V (1876 S) 80,000 1.3

I
1.8 48,000

Bland de nyare traktatllanlnarna har tillsvidare endast CHUNGKING

vid öfre Yangtze-floden (300,000 innev.), sonl år 1891' öppnades för den

lltländska handeln, hunnit lltveckla sig till någoll' större betydenhet, llied

·.eil Olllsättningssiffra af 18 111il1. tael (ungefär 1110tsvarande Ichallgs reexport),

'förluedelst en ganska liflig djullktrafik, till största delell i utländsk

befraktnillg, elluru ullder kinesisk flagg (49,000 lastade' tons in- och

* Inom parentes angifves här tör hvarje hamn dels årtalet för dess upplåtande
för den, utländska handeln och dels, genolll bokstäfver, dess egenskap af kust- eller
ilodhalnn (N och. S för kusthamnar norr eller söder om Shanghai samt Y för )Tangtze
·hamnar).

** Inberäknadt en betydlig djunktrafik under sjötullverket kontroll. De höga
'siffrorna för skeppsfarten i Chinkiang, ICiukiang och 'Vuhu utan motsvarande högre
omsättningsvärde bero hufvudsakligen på det stora antal af ångfartyg, sonl på väg' till
-och från Hankow anlöpa dessa halnnar. l ICiukiang förekom äfven en här inberäknad
passageraretrafik 111ed mindre ångbåtar (322 klarer. om 4,200 tons) till och från platser
-vid Poyang-sjön.
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19,000 utgående). ~ SHASI~ likaledes Yal1gtse-halnn, .(73-t. innev.), öppnad

Inot .slutet' 'af 1896, hade det följande året en olnsättning' af 300,000'

tael nled en skeppsfart af 336,000 tons, nledan af de .båda sydliga vid

Si-kiang ofvanför Canton belägna, först vid medlet af. år 1897 öppnade

l1ya flodhalnnarna SAMSHUI och ,~rUCHOW (resp. 4-t. ocll 50-t. innev.), den.

senare för halfåret juli-deceluber nådde en omsättningssiffra af nära 2

Iniilionel" ~~el, nledall den förra -stannade vid 100,000. Här har äfveIl

en ganska liflig s~eppsfart uppkommit af mindre ångfartyg sanlt skoner~

tar och djllnker, till större delel1 ullder brittisk .flagga, llvars tonnage för

SaUlshui trots den jämförelsevis obetydliga varuomsättningen var större

äl1 för ,VUCll0W (resp. 99- t. OCll' 52,000 t.), beroende detta dels på den;

förstnämnda halnnens' läge såsoln lnellanstation på vägen till Oa;nton och

Hongkong OCll dels på en betydligare passageraretrafik. I de ullgefär

sal;ntidigt -llled Shasi öppnade 11all1narna vid Stora Kejsarekanalen,

SOOCHOW (500-t. innev.) och HANGCHOW (700-t. inilev.), uppgick varu~

omsättningen till ett värde af resp. 1.5 och 1.7 lnill. tael i sammanhang

med Uppkolllstell af en ]1el flottilj af lnindre, grundgående ångfartyg i och

för passageraretrafik saInt bogsering af lastpråmar. De genom det

franska fredsslutet öppnade båda inlandsll1arknaderna mot Tonkin-gräl1sen,

LUNGCHOW i !{vval1gsi (22-t. in~lev.) samt MENGTZ i Yiinnan (12-t. innev.)"

med den senares 60 kilom. aflägsna hall1nplats vid Songkoi eller 'Röda fio:

den, MANHAO, äfvensom den likaledes under tullkaminaren i Mengtz lydallder

.225 kilom. längre ner vid samma flod belägna gränsorten HOKOW hade

tillsallllnans en utländsk olnsättning af 3.5 mill. tael, hvaraf likväl hufvud

delen (89 ,%) utgjordes af l\fengtz-statiollens in- och utförsel från och till

Hongkong, (flodvägel1 genolll Tonkin, resp. 2.3 mill. och 870,000 tael) ,

.likasom äfvel1 vid den i början af 1897 öppllade ~estligare belägna in-o

landslnarknaden i Yiinl1all, SZEMAO, det hufvudsakliga varuutbytet eger'

rum med det brittiska Burmall (år 1897: 180,000 tael, IUOt endast 30,000·

för den fral1sk·koloniala grällshandeln).

Å samtliga de nu nälllllda platserlla finnas fasta tullkanlmare lydande

under det kejserliga sjötullverket i Peking, till hvilket slutligen äfven

,höra dels ell i Sydkinas vestligaste utkant år 1892 upprättad inlandsstation,

y ATUNG~ för .kontrollen af grällstrafiken mellan Thibet och Burmail, 111ed

tillsvidare' eller intill. Inaj 1899 tullfri varuoInsättning (uppgående år

1897 tilll 1.5 mill. ind. rupees), och' dels två 1887 IIled särskildt afseel1de
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på Opiullltrafiken öppnade sjötullstationer, dell ena invid vestra inloppet

till Hongkongs llanln, KowLooN-stationen, -och den andra -på ön LAPpA

5trax lltanför inloppet till Macaos inre llamn, båda llled uppgift· att kOll

irollera dell passerande kinesiska dju~ktrafikell såväl till och från ~e

näInnda kolonierIla som äfven delvis Inellan på ömse sidor om dessa

stationer belägl1a kinesiska llamnar. Denna trafik utgjordes år 1897 af

{)8,000 fartyg vid I{o,vloon OCll Ilära 16,000 vid Lappa Ined varor till

-ett värde af 42 Illill. tael· vid den förra och 13 Inill. vid· den senare

:stationen, af hvilka belopp ungefär 13 Inill. tael representerade en·för öfrigt

<>kontrollerad införsel från de båda kolonierna till Kina af utländska varor

salllt resp. 23 ocll 5.9 mill. tael en Inotsvarande kinesisk export till dessa

-platser, llvilken senare icke heller före dessa stationers upprättande kllh

Ilat kOlltrolleras, OCll hvaraf i llvarje fall utförseln till Hongkong till största

.(lele11 varit afsedd att föras vidare till andra utländska marknader.

Af skilnaden mellan de i förestående öfversigt angifna brut~o- och

:.nettovärdena för de olika hamnarnas varuolTIsättning framgår dessas bety

delse SåSOlll distributionscentra i fråga om såväl in- som utförsel. I

,detta afseende är ShaIlghai 11led dess betydliga reexportsiffra allena

stående, då endast fyra af de andra hamnarna 11afva en reexport af från

·4 till 20 Iniilionel" tael, under det att· motsvarande siffra för ytterligare

.sex af de öfriga varierar mellan ett och sju hundratuselltael. Shanghais

reexportområde inom Kina likasom dess uppland för den utländska

·exporten utgöres eineilertid endast af de nordliga och mellersta delarlla

af landet, under det att den engelska kolonien Hongkong, hvad det syd

liga Killa beträffar, ända upp till Foochow spelar en liknande roll ~åsom

stapelplats såväl för den utländska sonl äfvell för en del af den in

-helnska olTIsättlurigen. Hongkongs årliga handelsomsättning anslås också

till ett värde af 50 millioner ~ sterling eller 1/3 milliard Hkw. tael, till

största delen representerande de kine_siska sydprovinsernas varuutbyte

nled utlandet, då dellna koloni med dess i allt - garnisonen inberäknad

- 250,000 inllevånare* illom egna gränser saknar så godt· som all

€xportproduktion och in-dustri.

H va.d angår den s. k. trallsittrafiken eller försändandet under skydd

,2-f traktatsenliga tulipass, s. k. transitcertifikat, dels af importerade varor

* ·År 1897, före koloniens utvidgning genom 1898 års konvention (jfr 'sid: 85).
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från den ena eller andra traktathalllnen till för den utländska 'handelrl

icke upplåtna' platser inolu lalldet oell dels af för utländsk räkning in

köpta, för export afsedda kinesiska -alster OCll produkter från sådana

platser till någon traktatllalnn, S}TneS Iuan nUluera hafv~ kOluluit till ett

slags luodus vivendi, åtulinstone på vissa ej alltför långsträckta trafikleder,

. att· döll1a efter det antal af sådana certifikat, SOIU under år 1897 ut

tagits, nämligen 207,306 till och nära 5;000 {rån det inre landet - de

förra för ett varuvärde af 32.5 luillioner tael och de senare för ett värde

af 6.4 Iuillioner. Det största antalet af införselscertifikat (öfver 132,900

för ett värde af 15.29 111il1. tael) har 11ttagits för kinesisk räkning,

och först i andra rumlllet kOlulua de brittiska (51,000, värda 13.4 11lilL

tael), hvaremot i fråga om exporttrafiken, helt naturligt för resten, det

brittiska intresset visar sig öfvervägande (3,800 certifikat, 4.3 mill. tael),

OIU äfven ett eller annat kinesiskt exportcertifikat undantagsvis kunnat före

kOlUlua. Hela denna transittrafik eger hufvudsakligast rum luellan de

olika Yangtse-halunarna -- inberäknadt Shanghai ~ å ena och orter i de

nä,rlnast intill dessa liggallde provinserila å andra sidan, Iued en iluport

distribution till ett värde af 24.5 luillioller och en exporttrafik af 5.4 luil-

. lionel" tael. Äfven i Canton, Ningpo och AIUOY saInt å de nya inlands

111arknaderna WUCll0vV ocll Mengtz 11afva transitcertifikat förekommit för

vidare distribution af införda varor till ett värde varierande 11lellan eIl

och två millioner tael för de olika platserna.

I fråga onl illförandet af vesterländsk industri i sanl1uanhang llled

upprättandet af ett förbättradt kOllllllunikationsväsende, särskildt genOll}

järnvägsförbindelser, har man af. skäl, SOlD redan blifvit tillräckligt an

tydda, trots allt SO~ll under de sista åren blifvit beslutadt OCll äfven i viss

l1lån förverkligadt, knappast kOlumit längre än till ansatser, ehuru visser

ligen dessa i och för sig under vissa förutsättningar kunna anses gan

ska löftesrika. Hvad SOlU i sådant afseellde från kinesisk sida hittills

blifvit uträttadt, har 11ufv.udsakligen bestått dels uti de' isolerade försök,

SOIU af den ene eller andre, mera lnoderna provinsregenten från tid till

nnnal1 företagits för att söka bereda sig nya inkomstkällor, och dels i
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salll1l1anslutningar för industriell produktion af sådana kinesiska köpll1än,

11vilka i traktathall1narna haft utländska förebilder att tillgå för sina företag,.

på samlua gång de der kunnat påräkna icke blott utländskt råd och stöd,

utan äfven ett visst skydd OCll oberoende. Den senare kategorien af in-

dustriella företag tillhör naturligtvis llelt OCll hållet dell sista tidell i sa~ll-

. 11lanhang llled Uppkoll1sten af en utländsk fabriksindustri, när~llast i Sllang-

llai, llvarell10t de högre provinsll1yndiglleternas fredligt industriella intres

sen redan på 1870-talet började taga gestalt,. då den 111äktige LI llti

Chihli, efter att till en början hafva skapat en fullt 1110dern handelsflotta.

under kinesisk flagg i OCll llled upprättandet af sitt redan 0lnnäll1nda

stora kinesiska rederiföretag af år 1872, beslöt sig för att införa moderna

arbetslnetoder för kolbrytnillgen i Kaiping-distriktet, 11vilket åter ledde

till anläggandet af dell första killesiska järnvägen lllellan Kaiping och

Tientsin*. Den redan olntalade lnångfrestande CnUNG i Huk"rang IlaT

också i fråga 0111 fabriksdrift haft el1 föregångare i Kansuh-höfdillgell

Tso TSUNG-TANG, hvilken i början af 1880-talet lät införskrifva ett ganska

dyrbart och vidlyftigt Illaskineri fÖl' anläggandet af en klädesfabrik i

Lanehow-fll. Från utländsk sida och för utländsk räkning förekolll el11el

lertid knappast något försök till il1förande af någoll fabriksdrift i egentlig

lllening förrän i sallllllanllallg Illed det japanska kriget OCll fredsslutet

i Sllilllonoseki, hvilket med ens gaf ett uppslag till förändrade förhållan

den. Den fabriksindustri, SOlll närlllast erbjöd sig för den derIlled lös

släppta företagsalnl1eten, var bOlllullsindllstrien, och i Sllanghai b~ldades.

snart det ena bolaget efter det andra, son1 inoll1 kort hade fe111 ny~

upprättade fabriker i full gång, hvardera llled 40 a 60,000 spindlar

för tillverkning af bOlnullsgarl1 oell delvis äfven afsedda för tillverkning

af gröfre väfnader. Flera andra tillkolll1ll0 efteriland, ocll vid sluiet af

år 1897 hade Shal1ghai redan förvandlat? till en lllodern fabriksstad Illed

en ganska aktnillgsvärd bOlllullsindustri, representerad af icke Illindre

än tio konkurrerande fabriksanläggllingar. Dessutolll finnas här äfven

ett par tändsticksfabriker, pappersbruk, ångqvarll nl. m., och -nya alllägg-

* Detta' järnvägsföretag, E01l1 från' början endast varit afsedt för stenkolstrans-_
porten från Kaiping på en sträcka af 13 kilometer till närmast söder derom -belägna.
segelbara vattendrag, den lilla Pehtang·fioden, som 16 kilometer Dorr om Taku utmyn·
nar i Pechili-viken, fortsattes några år senare till Taku vid Peiho-mynningen och sedan
derifrån vidare upp till Tientsin.
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11ingar af olika slag uppstå oupphörligt, Illerendels på utländskt illitiativ,

-nlen 'med anlitallde af såväl utländskt sol? kinesiskt kapitaL Dessutoln

'har Shanghai på de sista årell blifvit säte för ell gallska betydlig silkes

industri i ocll lued upprättandet af ållgspillnerier. eller filaturer för er-

11ållande af ell bättre oell jälllnare exportvara än SOl11 gellonl de in

hemska, mera prilllitiva arbetsllletoderna kunnat åstadkommas, då dessa,

trots det. särskildt i denna del af landet synnerligen öfverlägsna rå-

-lllaterielet, år efter år yisat sig lelllna alltillera att önska i .fråga Oln

·dell producerade varans qvalitet. Detta klagolllål är för öfrigt af galll

'lllalt datulll, och redan för en tjugu år sedan upprättades i Shangllai det

första försöksetablisselllentet för ell 111era rationell behandling af silket,

,ehuru denna nya beredningslnetod först under senare år OCll ullder infly

tallde af dell japanska konkurrensen fått fast fot och vunnit ett alllllännare

-erkännande. År 1894 förekotnlller för första gången rubriken »ångfilatur~

,silke» i Kinas exportstatistik, hvarest dell sederIllera förblifvit ståellde

_llled årligell stigallde siffror. Dess exportvärde llppgick år 1897 till 40 pro-

cellt af samtliga silkesexporten. I Shanghai representerades denna industri

sistnälnnda år af- 27 olika filaturetablisselnent, tillhörallde såväl kinesiska

.SOIU utländska bolag OCll firlllor, med tillsallllllans 8,000 s. k. bassänger eller

~kokongbad och sysselsättallde en hel arbetarebefolkning af 20,000 perso

_ller, 11varjämte i Canton antalet af sådana filaturer nUlllera är ällnu be-

tydligare, likasom de äfven förekolllilla på flera andra platser såsom i

.Ningpo, Hangcllow, Soochow, vVusueh In. fl. Den i Shanghai så llastigt

uppblonlstrande bOlllullsindustrien har äfvell förall1edt upprättandet af

liknande fabriker, såväl Spilll1erier som äfvell väfverier, på flera olika plat

ser i det lnellersta I{illa, ehuru dessa försök luerendels i saknad af ut

l~ndskt kapital OCll intressentskap tillsvidare ~tminstone icke synas hafva

slagit lika väl ut, i det att dessa fabriker fråll tid till annan nödgats in-o

.skränka eller temporärt helt och hållet inställa Sill verksamilet. Tänd

.sticksfabriker (för tillverkning af fosforstickor) finnas äfven på llågra andra

.ställen, såväl i en eller anniln traktathamn sonl äfven i vVucllang, viceko-'

llung Chungs residensstad, i samlllanhang llled dennes i?friga fabriksföre

tag. Allt detta är emellertid endast ell början, och. den vidare utvecklingen,

l1vilken naturligtvis står i närmaste samlllanllang med den snabbare eller

~ångsammare realiseringen af de flerfaldiga redan till utförande antagna

.planerlla till kommunikationsväsendets förbättring och modernisering,



Kina och dess kommersiella framtid. 97

är helt och Ilåilet beroende af den totala omstöpning af Kinas gamla

statsskick och inre förhållanden,. som föri" eller senare på ena eller andra

sättet torde vara att förvänta.

Hvad angår telegrafförbindelser, har Kina redan kon1lnit ganska

långt, sedan det under Li Hung-cllangs auspicier lyckats att få till stånd .

en första landlinie af större betydenhet, nälnligen mellan Shanghai

och Tientsin, hvilken öppnades lUOt slutet af år 1882. Oberäknadt un..

dervattenslinierna längs kusten*, stå numera saIntliga de vigtigaste plat

serna i olika delar af riket i förbindelse med Peking genom ett landtele

grafnät af närmare 5000 kilometers längd, med stationer till ett, antal

af 168 ända in i Kansuh, Szechuen och Yfulnall. Det stora jä~nvägsför

slaget skall väl också, huru långsamt derll1ed än hittills gått, med de flerfal

diga krafter OCll intressen, sonl nUluera samverka för dess befrämjande,

så småningoln kOlnma till stånd, åtminstone 11vad hufvudlinierna be

träffar. Af färdigbyggda och för trafik öppnade järnvägar funnos ännu

vid 1898 års Slllt i hela Kina endast två linier, nämligen Shanghai- Woo

.sung-banan i det mellersta Kina af 20 kilolueters längd och i den nord

ligaste delen af landet Tientsin--Shanhaikwan-banan (320 kilom.) lTIed

dess fortsättningslinier dels från Tientsin till Peking (120 kiloIu.) och dels

från Shanhaikwan ett stycke öfver gränsen in i Manchuriet (något öfver

·60 kilon1.) i riktning mot Newchwang. Dell förstnämnda banan**, som

uppläts för trafik i septeluber 1898, utgör första. ledet af den från Shanghai

utgående järnvägslinien till Soochow (tillsal111nans 130 kiloIu.), hvarå kon

·cession redan erhållits och som antagligen snart nog torde vara fullbor.

,dad för· att derefter fortsättas vidare fram till Nanking. Detta är eluel

lertid tillsvidare allt, som ännu hunnit komma till stånd i denna del af

landet. På Hankou)- Canton-linien äro näluligen de förberedande under-

.sökningarna nätt och jämt påbörjade, och äfven norr om Yangtse; der

* Dessa linier till~öra det dan~ka )Store Nordiske Telegrafselskab», som i början
·af 1870-talet upprättade telegrafförbindelserna mellan Wladivostok och Hongkong öfver
.Japan och Kina förmedelst ett nät af undervattenskablar med anslutning till den
rysk-sibiriska landlinien. Härom vidare längre fram, sid. 118. och följande.

** På denna sträcka anlades redan år 1876 af ett brittiskt intressentskap utan
koncession den första järnvägen i Kina, hvilken .den 3 juni nämnda år öppnades för
.trafik, men kort derefter på högre befallning vederbörligen exproprierades för att ett
.år senare afstängas och derefter i grund upprifvas.

7
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arbetet på llordbanan f~ån Hanköw tog sin' början' redän' år' 1896, syn.es

lnan ännu icke vara på långt när färdig ens med de' oundgängligaste

föraruetena vid sjelfva utgångspunkten, hvilka här onekligen också äro

förenade llled utomordentliga svårigheter. Hvad angår de' franska pla

nerna på järnvägsförbindelser lllellall' Tonkin OCll det sydliga Kina, har

man sig derolll ännu föga bekant llled undantag af de förberedelser, som

träffats dels genom beviljandet af statslån till belopp af 200 millioner

francs för järnvägsbyggnader i olika delar af det indo-kinesiska områ

det och däls genom anordnande af franska statens garanti för en tilltänkt,

järnväg från gränsen uppåt Yiinnall. Det synes dock icke osannolikt, att

, den för~ta järnvägsförbindelsen öfver gränsen kommer att' knytas mellan

Langson i T011kil1 och' Lungchow i I{wangsi, el1 sträcka af endast 21 kilo

meter, med anslutlling till den redan sedan några år befintliga och trafike-,

rade 103 kilolneter långa järnvägen söderut från Langson, den enda bana"

SOlll här ännu finnes färdig och med hvars fullbordande på dell sista

sträckningen af 45 kilometer fram till Hanoi luan nu lär vara sysselsatt i

förening med banans omläggning från 60 'cm. till 1 meters spårvidd*. I

. det nordligaste Kina te sig likväl förhållandena helt annorlunda och vida

gynsammare. IIär fanns också på förhand den allt 'sedan år 1888 ganska

lifligt trafikerade järnvägen på 130 kilometers längd Illellan Kaiping7

Taku och Tientsin**, och denna, SOlll derefter år 1894 af 'Inilitära skäl

drogs vidare fralll mot nordost ända till' gränsen vid Shanhaikwan, fick

llU i sanllnanh~ng Ine4 de nya järnvägsprojektetna en ganska stor bety

delse. GenOlll byggandet af en ny linie från Tientsin upp Ul0t Peking,

som i september 1897 officielt öppnades för, allmän trafik, sattes denna'

bana. llälnligel1 i förbindelse med' det tillälnnade centrala järnvägsnätet,

med LU-KOWCHIAO såsom anknytningspunkt för den redan under bygg

nad varande, fr,ån HAN-KOW utgåe:nde nordbanan, den s. k. LU-HAN~linien

(c:a 1,125 kilol11.). Guvernören i Peking Hu YUN-MEI, hvilken SåSOll1 högs~e·

styreslnan f~r järl1vägarna i' denna del af landet å ena sidan var fullkolll

ligt oberoende af alla slags utländska kon,cessionsinnel1afvare och å den

andr~ till sitt förfogande såsom teknisk chef hade en särdeles driftig och

skicklig engelsk ingeniör vid llamn KINDER, kom isaminanilang lned

* Samtliga de kinesiska jär~vägarna äro och' byggas bredspåriga (1,435 m.)

** Se not sid, 95.
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sina egna nya järnvägsbyggnader 'på den tanken ätt saultidigt med

järnvägsarbetenas fullföljande på andra sidan om Shanhaikwan äfven

utsträcka sin' verksamhet söderut och räcka sin kollega SH'ENG jämte

dennes franska och belgiska ingeniörer en 'hjälpsaln hand. Anbudet

blef, antaget, och in0111 sextön '111ånader efter öppnandet af Tientsin

Peking-banan voro Hu's engelska ingeniörer färdiga 111ed den första ban

delen Luko.wchiao-'-':'Paotingfu, 'soni faktiskt redan trafik'eras, ehuru dess

Dfficiella öppnande för trafik först mot slutet af år 1899 lär vara att för

vänta i sammanhang' nled öppnandet af hela den nordliga sektionen 'af

LU-HA.N-linien' ända till Oken.gting-fu, utgångspunkten för. del1 blifvande

SHANsI-banan. På Shanhaikwan-NeuJchwang-linien byggdes under år 1898

el1 ytterligare sträcka af 113 kiloIneter i det närmaste färdig samtidigt'meq.

arbetets upptagande för återstoden af linien (115 kilom.) från dess andra

ändpunkt Newchwang, hvilken stad vid del1na tid äfven blef utgångspul1kten

för det ryska järnvägsarbetet på den MA.NCHURISKA banan,' sedan rys

sarna väl hunnit sätta sig i besittning af Port Artl1ur~ En ganska' be

tydlig'del af de"n för desså järnvägsföretag erforderliga lnaterielen, såväl

rails och' järnbalkar för brobyggnader, vattel1cisterner o. dyl. 'som äfven

järnvägsvagnar, dock icke hjul och axlar, tillverkas numera vid inolll

landet upprättade mekaniska 'verkstäder i Tongshan (i närheten af I{ai-

'ping) och i Hanyang (vid Hankow).

Brister och olägenheter vid det nuvarande traktatsystemet

och dess tillämpning.

Att det alllllänna; såväl yttre som inre, politiska' ovederhäftighets

tillstånd, som i Kina· under de senaste 'årtiondena allt skarpare trädt 'i

dagen, varit den' faktor, son1, i främsta rUlnmet verkat hämmallde på 'allt

franlåtskridande der i landet, särskildt i fråga Oln den utländska handeln,

torde tillräckligt tydligt. fralllgå af det föregående. Den på' alla Olllrå-,

den' herrskande osäkerheten och oefterrättligheten, närmast' beroende' på

den kinesiska centralregeringens vanlnakt såväl' inåt som utåt) liar icke

allenast direkt 1110tverkat införandet af alla slags Oln än aldrig så "väl

behöfliga reformer i fråga om handeln och salnfärdseln lnellan kineser

och utländingar, utan har också rent af hindrat de senare från att kunna



tillgodogöra sig' de förmåner, till hvilka' de på grund af ingångna traktater

varit uttryckligen berättigade. Den utländska handeln har framför allt

lidit afbräck genom den olagliga och rättsvidriga beskattning, som i stor .

utsträckning förekoilllnit i fråga Oln såväl" import- sonl exportvaror, för

hvilka tullar och andra afgifter redan blifvit enligt traktaternas föreskrift~r

vederbörligen och till fullo erlagda.

De traktater, SOlU öfverhufvudtaget reglera denna samfärdsel och

utgöra så att säga »konstitutionen» för den »stat i staten», utländingar'na

bilda i" Kina, äro de redan oInförmälda brittisk-kinesiska traktaterria af

Nanking år 1842 och Tientsin år 1858 äfvensom den s. k. Chefoo-kon

ventionen af, år 1876, hvarjämte' till dessa traktater äfven sluter sig den

likaledes ofvan olntalade, i salnlnanhang med rIientsin-traktaten uppgjorda

tulltariffen med tillhörande tullbestämmelser.

Redan genonl Nanking-traktaten af år 1842 bestämdes bland annat,

att brittiska varor, för hvilka vederbörligen tull- och andra afgifter blifvit

enligt traktatstariffen erlagda, sederInera skulle genom kinesiska .köpmän

kunna, försändas till hvilken stad eller provins som helst i det inre af

'det kinesiska riket IUOt erläggande af en ytterligare afgift SåSOlll tran-

sittuil, hvars belopp icke skulle få öfverstiga en viss, tillsvidare ej l1är-

'nlare bestämd procent af varans tariffvärde. Nanking-traktaten är i detta

fall till sin '.ordalydelse fullkomligt klar. Hvad beträffar det procenttal af

tarifivärdet, som skulle bestänlma transitafgiftens storlek, var detta en

fråga, som under flera år kOIn att förblifva sväfvande. Afsigten var

till en börjall endast att i samluanhang med förvärfvandet af införsel

rätt Inat riluliga tullafgifter i alla de hamnar, sonl enligt traktatell

öppnats, dessutom också i princip tillförsäkra sig rätt till införda varors

vidare distribution inOln landet Ulat en ytterligare tilläggsafgift äfvell

i de delar af riket, sonl eljest icke för den utländska handeln vara direkt

tillgängliga. Då emellertid icke något uttryckligt fritagande från all

slags efterbeskattning af importerade varor, för hvilka traktatlllessiga

tull- och transitafgifter blifvit erlagda, kommit att blifva i traktaten sär

skildt stipuleradt, och med den kinesiska regeringens försumlighet att

inom landet vederbörligen kungöra traktaten och påbjuda dess efterlef

nad, var det 11elt naturligt, att sådana varor, så snart de öfvergått i

kinesiska egares händer, bleEvo föremål för den mest godtyckliga lokala

beskattning ofta redan inom sjelfva de upplåtna hanJnarnas områden.

100 1898 den 2,4 november.
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Frågan upptogs derför ånyo i samlnanhang llled fredsförhandlingarna i

Tientsin år 1858, och den då afslutade 'nya traktaten behandlar' ganska

lltförligt de rättigheter och privilegier, SOln skulle kOllllna den brittiska

och dermed . hela dell utländska llandeln till godo. Den- ,af dess para

grafer, SOill i detta sammanhang lnest intresserar OSS, är den 28:de, som

börjar på följande sätt:

»Alldenstund det i 10:de artikeln af Nanking-traktaten blifvit öfver

»enskolllmet, att brittiska ilnportvaror, för hvilka tarifftull erlagts, skulle

»få sändas till' det inre af landet" fria från all vidare beskattning utöfver

»en viss transitafgift, llvars belopp icke skulle få öfverstiga en viss pro

»cent af tariffvärdet, och då i saknad af närlnare bestälnmelser Oln belop

»pet af denna afgift ständiga klagomål försports från brittiska köpllläns

»sida, att af provinsmyndigheterna till handelns förfång opåräknade och

»godtyckliga pålagor blifvit under nallln af transitafgifter 11tkräfda för

»såväl inhelllska produkter stadda på väg t.ill den utländska lnarknaden

»som för illlportvaror på väg till det inre af landet, så öfverenskolnll1es

»härmed, att inolll fyra lnånader efter undertecknandet af denna traktat

»i alla för den brittiska handeln llU öppnade llalnnar - - - vederbörande

»tulluppbördslnyndigllet skall, efter af konsuln på platsell derom gjord

»framställning, afgifva en officiell förklaring rörande beloppet af de af·

»gifter, hvilka i fråga Oln landets egna produkter förekolnllla luellan produk...

»tionsorten och skeppningsplatsen likasom i fråga 4>.ill importvaror ll1ellan

»vederbörande konsulära hamn OCll den plats i det inre af landet, som af kon·

»suln angifves - - -.» Denna förklaring skulle derefter offelltligen kun

göras på både engelska OCll kinesiska språken, och meningen llärnled var

tydlig nog i samIllanhang llled paragrafens följ~nde bestämmelser, hvilka

uttryckligen tillförsäkra hvarje brittisk undersåte, sonl önskar att till

traktathalnn fortskaffa i det inre lIppköpta varor eller ilnportvaror från

haInn till i det inre belägen ort, ovilkorlig rättighet att, om han så vill*,

till aflösning af all slags transitbeskattning .få på en gång erlägga en

afgift i ett för allt, hvilken då skulle blifva att beräkna så nära S0111. 111Öj

ligt till 21/2 procent af varans värde, samt att vid denila afgifts erläg

gande erhålla ett officielt intyg derom, att sålunda all1nälda OCll bellandlade

varor skulle ·vara befriade från all slags vidare beskattning i det inre af landet.

$ -it sball ~e at the option of any British merchant -.



102 1898 den 24 november.

I ofvan anförda bestämmelser finnes väl egentligen intet SOlll helst

rum för något nlissförstånd. Man har tydligen velat inskränka den ut

ländska varubeskattningen till el1 tvåfaldig afgift i ett för allt samt af kon

stant karakter, nälllligen dels en vanlig tullafgift, dels en transitafgift för

transporten inom landet af varor, som för utländsk räkning saInt i fråga om

ilnporterade varor äfven för kinesisk räkning föras till eller från traktat- .

hanln. Härtill har den kinesiska regeringen alldeles otvetydigtgifvit

sitt sallltycke, ehuru detta dock icke hindrat vederbörande lokala lnyndig

.heter att allt fortfarande, när och hvar S0111 helst utländska varor anträf

fats i kinesiska händer, under olika förevändningar OCll benämningar be

lägga dessa lned flerfaldiga Iller eller mindre godtyckliga pålagor OCll af

gifter. ,Och för sådana Inot traktaterna stridande tilltag från olika lokala

lnyndigheters sida, såväl i 111era aflägsna delar' af landet sonl ända invid

tröskeln af traktathalnnarnas fridlysta olllråden, har den kinesiska cen

tralregeringen å Sill sida liksOlll hvart och ett af dess organ och repre

sentanter funnit det beqväIl1ast att helt enkelt i det allra längsta tillsluta

ögonen. Detta torde nog till en del hafva berott på en viss afvogllet

eller åtlninstone liknöjdhet i fråga om intressen, SOll1. luan hvarken fullt

förstått eller haft lust att' egna någon vidare upplnärksall1het, men llelt

säkert ännu mera på cel1tralregeringens beklagliga vannlakt OCll oförlnåga

att häfda sin 111yndighet gent enlot de lokala auktoriteterna i de olika,

hvar för sig specielt i fråga OIn finansiella OCll ekoll011liska frågor af

galnmalt autonoma provinserna. Vid de tillfällen åter, då köpmännens

upprepade klagonlål gifvit anledning till diploluatiells11lellankolllst,' var.

det lika naturligt, att centralregerillgen skulle söka att lued alla möjliga

olnsvep OCll undanflykter eller i nödfallIned ton1ma ursäkter o~h löften

kOll1ma ifrån och vända bort hela saken -- llvilket i alhl1änllet endast

lyckats allt för väl. Mot sådana traktatskrä~kningar,vid hvilkas begående

den europeiske köpnlannen aldrig sjelf personligen varit eller ens kunnat

vara tillstädes för att häfda sin rätt, står 11an faktiskt hjälp- OCll rättslös.

De kineser. llvilka såSOln 11ans tjenare eller ombud skulle stå på hans

sida OCll bevaka hans intressen, våga näIniigen aldrig göra något slags

lnotstånd eller ens inlägga den ringaste protest lnot den förste bäste

mandarins godtyckliga påbud oell befallningar, väl vetande, att det i

sådana fall icke finnes ringaste hjälp för dem att påräkna af någon

inonl hör- eller räckhåll befintlig högre lnyndighet. Alla diplomatiska
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försök, som ·llled eller utan. föregående krig blifvit gjord~ för åväga-'

bringandet af en förändring i dessa förl1ållanden, hafva allt hitintills

visat sig· vara' förgäfves, i det att allt SOlll kunnat utverkas inskränkt

sig till löften, som ej kunnat IlålIas, OCl1 llledgifvanden utan någon

vidare praktisk betydelse.

Den lnest omtalade och allluännast kända ~f de traktatsvidriga på-'

lagor, med hvilka den utländska handeln både indirekt och direkt samt i

fråga Oln såväl ill1port SOlll export varit OCll allt fortfarande ännu i dag'

är betungad, är likin, ett slags accis*, hvilken upptages såväl vid grän

serna mellan olika provinser S0111· vid Iller eller luindre godtyckligt upp

rättade tullstationer på de förl1älllsta handelsvägarna. Till samma kate

gori höra visserligen äfven åtskilliga andra pålagor,. luen »likin» har

nu en gång i dagligt tal blifvit ett gemensalnt nalnn för allting i

den vägen. Ifrågavarande skatteforlu, SOlU från början visst icke var på

något sätt riktad IllOt dell. utländska halldeln,uppkom derigenoIn, att

. Juan under Taiping-upproret** vid lnedlet· af 1850-talet såg sig nödsakad

;att på något sätt skaffa .sig en ersättning för den lllinskning af statsin

kOll1sterna, SOlll uppstod till följd af olnöjligllete.n att i de af rebellerna

ockuperade provinserna äfvensoln uti andra fordolll rika, lllen genom detta

uppror förhärjade och ödelagda bygder indrifva grundskatterna, hyilka förr

utgjorde och allt fortfarande, i principen åtlninstone, utgöra grundvalen

för statsfinanserna. I dessa har emellertid äfven denna nya skatterubrik

,efterhand kOllllnit att spela en alltinera betydande roll llled siffror tid

tals öfverstigande den direkta grundskatteuppbördens hela kontanta be

lopp OCll synes numera vid sidan af dess lokala betydelse för provin

:sernas skatteväsende nästan hafva blifvit en stående inkolustpost i riks-

* Likin = en pro-mil1e-penning (1/1000 tae!.)

** DettR märkliga uppror, som mot slutet af kejsar Tao-kwangs' regering i det
sydliga Kina först uppträdde såsom' ett slags. quasi-religiös propaganda, visade sig
snart, i 8amnlanhang med tronskiftet i Peking, vara af politisk karakter och riktadt.
mot den herrskande dynastien. Det utbredde sig hastigt nog öfver de båda Kwang
provinserna och vidare ända upp till Yangtze-floden, der Nanking eröfrades år 1853
och bIet 8ätet' för en ny inhenlsk dynasti, som antog namnet Tai-ping (== den stora'
freden) och hvilken här bibehöll sig ända till år 1864, då regeringen i Peking slut
ligen, med den brittiske d. v. öfversten Charles George Gordons hjälp, ly.ckades få bugt
med denna ki~esiRk-nationella rörelse.
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budgeten.*· Vid tidell för Tielltsin-traktatens afslutande OCll senare ratifi

cering- visste lIlan ännu knappast, hvarken inolu handelsveriden eller diplo

matien, att det ens fanns· något som hette »likin», och det var först

llågra år inpå 1860-talet, i sammanhang lTIed å ena sidan den utländska.

handelns sträfvall att begagna sig af den nya situationen för att utvidga

s~tt verksanl11etsområde sanlt å den andra de kinesiska försöken att kring

gå de nyluodiga traktatbeställl111elserna, som luall egentligen fick anled

ning att egna hela denna s. k. likinfråga någon vidare uppmärksamhet.

De första diploluatiska hänvändelserna i älnnet· till l'sungliyaluen

besvarades också lned en förklaring, att ifrågavarande beskattning, som

för öfrigt icke hade någonting med traktatförhållandet att skaffa,' endast

vore af· lokal och teluporäl" beskaffenhet, ett slags ö~logs- eller försvars

skatt,. betingad af den rådalIde situationen, samt att den skulle upphöra~

så SIlart lugnare OCll normala förhållanden återinträdde - en förkla~

ring, SOIU mycket väl då kan hafva varit fullkoluligt ärlig och lojalt.'

menad, ehuru det dessvärre kOIU att dröja ganska länge, innan det blef

lugn i landet**~ Likin kOlTI 11ärigenOlTI faktiskt att blifva pernlanent. Emel

lertid l?-ödgades diplolnatien så småningom trots den utländska handelns;

förbittrade protester acceptera denna beskattning såsom ett faktum, hvars

berättigande i och för sig icke kunde sättas i fråga, 11uru stora än de

missbruk och oegentligheter varit, SOlTI i saluballd derlned förekolun1it

till den utländska handelIls förfå!-lg. I enlighet härlned kOlumo äfven

traktatluessiga öfverenskommelser att träffas, som inneburo ett otvetydigt

erkännande af ett sådant berättigande. .Så t. ex. hafva till och med,

såsonl redan. är nälnndt, såväl den engelska SOl11 d~n tyska regeringen

såsom säkerilet för 41/2-procentslånet af. år 1898 godkänt inkomsterna

* Enligt uppgift från medlet af 1870·talet beräknades den kinesiska regeringens
ärliga inkomster af grundskatterna då till 18 nlill. tael (i »~ycee», förutonl 13 mill. i
natura-prestationer, förnämligast af ris), af likin till 20 mill. och af saltInonopolet till
5 mill., under det att tull:uppbörden' genom J. M. Gnstoms uppgick till c:a 12 mill.
tael - i allt 79 il, 80 mill. tael. Tjugu år senare utgjorde riksbudgetens inkomster,.
likale(leA enligt approximativa uppgifter, 25 mill. tael i grundskatter (jänlte natura
prestationer 6}5 mill. taelL likin på varor .15)8 luilI. (deraf 2,3 mil!. å inhemsk opium):
o?h 6,5 Iuill. af saltmollopoletJ hvaremot inkon1sterna af det utländska tullväsendet ~tigit.

tip 22 lnill. tael (il1beräk:nadt 5 mi~l. likin å importerad opium) -' i allt c:a 89 mill. tae1,

** Det s. k. Panthay· eller Punsi-upproret, SOUl vid medlet af 1850-talet, då just
Taiping-riket stod på höjden af sin makt, utbröt i Ytinnan och afsåg' att här upprätta
ett sjelfständigt. muhammedanskt rike, kufvades först år 1872, ungefär sanltidigt med
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af .ett ailtal likinuppbördsstatione'r Ined eli beräknad' årlig uppbörd' af

tillsammans omkring 5 IniIlioner Hkw. tael - en åtgärd, som enligt

~eresford lär hafva väckt allmän f?l"trytelse inoln halldelsverlden. Oln

hela denna" likinbeskattning gäller det för öfrigt, att den icke allenitst

utöfvar det förderfligaste inflytande på den llorlnala gången och utveck

lingen' af la.ndets handel i det hela, utan att den ,dertill innebär ett ytter

ligt slöseri Illed både pengar OCll Inenskligt arbete. Af hela den faktiska

up'pbörden lär det nälll1igen knappast någonsin blifva mel~ än högst en

feIntedel, som verkligen komln'er rätta ·vederbörande i' handom. Resten

stannar hos uppördsmännnen sjelfva eller andra· Illellanhänder, sOln nled

likinafgifternas utpressande' eller befordran· till högre ort' hafva att skaffa,

och dertill komlner' ytterligare, att' ett sådant system' icke' gerna kan

annat än fraIntvinga ett niotsvarande,· i ofantlig utsträck·ning bedrifvet

smugglerisysteIn. Ett lika enkelt SOlTI vanligt sätt att undgå likin, hvilket

af kinesiska varuegare ofta och lned stÖrsta fördel användes, består deri,

att de låta en del af sina varor taga en litel} olnväg på en eller annan

Inil rUlldt 'omkring den ena eller andra likinstationen.

En gång väckt till lif kOln likinfrågan snart nog att intaga frälnsta

platsen blalld alla de frågor och. intressen, SOl11 under de närlnaste tjugu

feIn åren efter freden i Peking sysselsatte utländingarna i Kina, och

denna dess aktuella betydelse ökades alltjälnt, i salnnla nlåll den visade

sig svårlöst och segsliten. }\tled densanllna kOlllbinerades näluligen efter

hand icke allenast sall1tliga den utländska.,· enkan.nerligen den: brittiska,

11andelns bekylnmer och klagomål på grund af faktiska lidanden och

oförrätter, utan äfven alla dess otåliga· och iSYlll1erhet i början terniigen

11Ögt uppdrifna anspråk på ett ofördröjligt realiserande i vidaste möjliga

utsträcklling af Tientsin-trakta.tens innebörd: i fråga Olll beviljade rättig

heter och förmåner. Des~a anspråk stegrades ännu ytterligare, ju mera

diplolnatiell fann sig oförmögen att kOlnIna dem till mötes eller att ens

afhjälpa de' närlnaste klagoluålen, hvilket äfven hade till följd, att sjelfva

ordet »likil1» i ~den brittiske köplnannens» ögon fick den dubbla be-

eller kort, eft~r det s. ~. Nien-jei-upproret, h\'ilket, för öfrigt af mera social än p'olitisk
karakter, bestått i härjningar och plundringar genom väpnade band, som under de sista'
åren af GO-talet oroade de nordöstliga provinserna Chihli och Shantung. Ett annat
muhammedanskt uppror, som år 1862. tog sin början vid det egentliga Kinas nord·
vestra gräns (Kansuh och Shensi) och ledde till upprättandet af Yakub Beg's rike
Iii och Turkestan, varade ända till dennes död år 1877. .
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m,~rkelsen: ,af kinesisk trolöshet och obstruktion å ena sidan samt å d~n ,

a~dra af brittisk diplom.atisk odugligilet, likgiltighet OCll försumlighet i .

fråga om skydq.an4et af egna landsllläns intressen. Huruvida och i hvad

nlån den ene eller. andr~ af hennes brittiskamaj:ts ministrar i Peking

kan' hafva gifvit, a.nledning till 'något lllera berättigadt klander med

a~,~eende på dellna frågas behandling, kan vara svårt nog att afgöra,

men. helt visst har den nyss alltydda aniluositeten i förening nled de

brittiska köpmännen~ mer eller 111indre hänsynslösa pockande på sin rätt

icke bidragit att göra deras, _uppgift lättare'. Ett faktum är, att resultatet

af de dip,lomatiska förhandlingarrla i 'det hela taget utfallit klent nog,

Oln det än måste erkän~as, att 11ela problemet under de rådande förhål

landena k~appast kunde anses lösbart, då det onda både var mera radi

kalt och låg vida djupare, än, Inan då ,kunde tänka sig. ,

110t slutet af 1860-tale~, fann sig omsider d. v. brittiske luinistern

i Peking sir' RUTHERFORD, ALCOCK· förallledd att på allvar taga itu med

denna sak och afgaf till att börja llled en energisk protest mot den sjelf

tagna varubeskattningsrätt, SOlU af I{inas regering och luyndigheter sedan

Hera år tillbaka utöfvades på i utländsk ego 1?efintliga såväl import- som

exportartiklar och hvilken ill11ebure en otvetydig kränkning af il1gångna

och gällande traktater. Han stötte elll~llertid 11ärvid genast på den svå

righeten, att den nyss citerade § '28 af Tiel1tsin-traktaten onekligen inIle

håller ett ~lags erkännande af den kinesiska regeringens beskattningsrätt

i fråga onl utländska yaror »på väg till eller från traktathanln», nälll

ligen under den' förutsättningel1"att dels vederbörande konsul erhållit

behörig notifikation rörande den kinesiska transi~beskattningens belopp

och dels vederbörande .» brittiske» varuegare icke ön:skat begagna sig af

sin rätt att genom den traktatsenliga transitafgiftens erläggande skydda

sin vara lnot sådan en-route-b.eskattning. Härtill kOIU äfven, att illal1

alldeles försUlumat att· i traktaten, inrYllllua något slags bestämmelse till

sky~dande af behörigen ill1porterade varor mot efterbeskattning ens illom ,

de. respektive importhalllnarnas olnråden. Räraf uI?-derlät man 'heller

icke att från kinesisk, sida, vid de följande långvariga underhandlin-

garna begagna, sig, OCll sir Rutherford Alcock fann sig till sist nödsa:kad

att gå "in på en kOlllpromiss med ölllsesidiga medgifvanden såsom den

. en~~ möjl~gheten att komnla till ett p~aktiskt resultat. Genoln, dell kon

vention 'af den 24 oktober 1869, han slutligen lyckades få till stånd
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såsom tillägg till Tientsin-traktaten, förvandlades denna traktats fakul

tativa transitafgift till obligatorisk för vissa stapelartiklar af iluporten

(nämligen bOluulls- och yllelllanufakturer sanltblandade ylle- och bomulls

111anufakturer), llvarelnot sederInera dessa artiklar allt framgent skulle

vara i beskattningsväg fridlysta .inom de provinser, uti hvilka någon. trak

tathamn fanns upplåten - det vill säga, på den tiden, i samtliga kust'.

provinserna samt i alla Yangtze-provinserna utoln Hupeh och Szechuen.

Denna öfverellskoilllnelse, sonl likväl o.nekligen betecknade ett be

tydelsefullt steg i den rätta riktningell och innebar ett verkligt praktiskt

uppslag till 11ela p.roblelllets successiva lösnillg, på samma gång det utall

tvifvel var allt, son1 för ögonblicket stod ~tt vinna, väckte den största

förbittring hos den tidens 111ålslllän för. den brittiska halldeln i Kina,

l1vilka också genonl användande af allt sitt illflytande lyckades att få

hela förslaget förkastadt af den engelska regeringen, under förevändning

.att den föreslagna anordningen innebar en faktisk tullförhöjning på flera

.af de vigtigaste ilnportartiklarna, ullder det att det derelnot svarande

kinesiska lnedgifvandet var af ytterst problematisk beskaffenhet, då man

. ·icke hade den ringaste garanti för dell kinesiska regeringens goda vilja

,€ller förmåga ått på ett mera tillfredsställande sätt än tillförene uppfylla

sina åtagna förpligtelser. Det dröjde sedermera länge nog, i~nan man

.slutligen kom .underfund 111ed den verkligt praktiska betydelsen .af

,den Alcocksk~ konventionen, sedan man gellonl en lång och bitter erfa

renhet hunnit öfvertyga sigonl olnöjligheten af att i diplolllatisk väg'

·utverka andra och större fördelar - luen då var det för sent. Likin

institutionen hade då redan slagit alltför djupa och vidtförgrenade rötter

för att vidare kunna rubbas och sallktiollerades till sist vid 111edlet af

1880-talet gell0111 den brittiska regeringens uttryckliga godkännande i och

med ratificeralldet af Ch.efoo-konventiollen och. det traktatnlessiga faststäl·

landet af vissa laga forIller för likinuppbörden å opium.

GenO!ll den så kallade Chefoo-konventionen af den 30 september

år 1876 träffades efter långvariga förllandlingar i 'fråga Oln transittrafiken

följ ande beställlIlleiser*: alla transitcertifikat skuJle affattas efter sanlfil-a

* Denna konvention, S0111 bildade afslutningen af de våren 1875 öppnade för
handlingarna med anledning af ett mot en brittisk-indisk expedition uti Yfinnan ei febr.
s. å!) begånget öfvervåld, hvarvid den brittiske konsulattjenstemannen Margary blifvit
mördad, afsåg närmast beredandet af upprättelse och skadeersättning för dessa vålds



108 1898 den 24 november.'

regler- och enligt ett och samma för alla liallinar' gemensamt forlllulär;'

i fråga om utländska importvaror' skulle egaren 'eller innehafvaren af /

sådana' kunna vara af hvilken nationalitet som helst,. i I{ina produce

rade varor, hvilka' från en ort i det inre af landet försändas till en skepp- '

Iungshamn och » bona fide» Voro afsedda för' export, skulle, der de beled- '

sagades utaf en af vederbörande brittiske undersåte, för hvars räkning"

sådan försändning egde rUI11 , utstäld förklaring, 1110t erläggande af ett'

belopp motsvarande halfva tullafgiften vara befriade från alla slags.

'andra afgifter under transporten (»en route»). Derel110t skulle sådana·'

varor' af kinesiskt ursprung, SOl11 icke vore brittisk egendolll eller SOlU·

icke fortskaffades till hamll i exportsyfte, icke komma i åtnjutande af"

den befrielse från sådana afgifter, SOl11 med transitcertifikaten voro af-o

sedda. Derjäl~te bestämdes, att llled dell i gällande bestämineiser onl.-'

transitcertifikat använda terlllen ljJei-ti (= det illre af landet) skulle för

stås samtliga platser illorn landets gränser, som ännu icke blifvit för'

den utländska handeln öppnade.*

Om man bortser från dessa transitbestämmelser, bvilka,likasom Kinas

medgifvanden i fråga onl upplåtandet af vissa nya hålnnar och landnings

platser för Yangtse·-trafiken äfvensom af ett par nya' kusthamnar, ktll1de'
anses såsom fullt accept~bla" var hela' denna konvention, hvad' dess kom

lnersiella del angår, et't mindre lyckligt försök till lösning af de sväfvande

frågorna, som både väckte allmänt missnöje inom Kinas köpmanskretsar

och gaf anledning till diplomatiska protester eller ogillande uttalanden af

öfriga traktatmakters representanter i Peking. Dessa hade nän1ligell ick~'

kunnat undgå. att, med största intresse följa de af deras engelske kollega:

sir THOMAS WADE förda långvariga förhandlingarna, vid 11vilka denne it

flera vigtiga punkter ju äfven förde deras talan. En i konventionen

inr~)Tmd öfverenskolnmelse om ett visst territoriun1, inoln hvilket likin icke

skulle få upptagas, och dettas il1skränkning till de utländska koncessio

nernas områden invid eller i de olika traktathamnarna -- bvilka områ-

handlingar, i 'san1manhang' hvarll1ed man likväl äfven begagnade tillfället att söka
åvägabringa en öfverenskommelse med afseende på ordnandet ar vissa andra frågor,.
såsom de diplomatiska och konsulära förbindelserna saInt den »blandade» jurisdiktio
n~n äfvensom rörande 'hand,eln, i f?rsta runullet då likinfrågan.

* I texten till Chefoo-konventionen förekommer på en bel mängd stäJen uttryc
ket utländsk användt i stället för brittisk.
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-<lens gränser sammanhang dermed skulle vederbörligen fastställas 

innebar onekligen ett erkännande af likinbeskattningens berättigande

'utanför detta territorium. Till yttermera visso förekommer på ett annat

-ställe i konventionen ett mera direkt uttalande i samma syfte, nämligen

beträffande sådana varor, ~om vid de nyöppnade stationerna för Yangtse-

-trafiken skulle komma att lossas eller lastas och som icke vore skyd- '

dade genoln transitcertifikat*, bvarjämte det i fråga om opiumimporten

'uttryckligen förklaras,att de lokala myndigheterna i de olika provinserna

'skulle ega att efter omständigheterna bestämma beloppet af den likin,

l-BOm vederbörande kinesiske köpare vid varans mottagande skulle hafva

.att genast inbetala sRlntidigt med tullens erläggande af den utländske

,'importören. Dessa sir Thomas Wade's medgifvanden vunno emellertid

-icke hans regerings gillande, och det kom att draga ut nära tio hela år,

innan hans konvention fick laga kraft genom vederbörligt utbyte af rati·

fikationer, hvilket först egde rum den 6 luaj 1886 och äfven då med

..åtskilliga modifikationer, ehuru den kinesiska regeringen för sin del i af

vakta~ härpå redan på förhand försökte tillämpa konventionens bestäm

melser i sådan,a delar, som icke berodde af den -brittiska regeringens

'uttryckliga godkännande. Ratifikationen kom först till stånd i samman

'hang lned en i London den 28, juni 1885 afslutad ny öfverenskommelse om

vissa tilläggsartiklar, genom hvilka dels hela frågan om fastställande af

·ett visst för likin fridlyst område vid hvarje traktatshalnn äfvensom af

gränser för de utländska koncessionsområdena lemnades öppen för vidare

'underhandlingar ocb dels opiumfrågan på ett mera ,rationelt och tillfreds

:ställande sätt ordnades, än som skett genom \\7ade's konvention.

,Hela opiunltrafiken stäldes nu under uteslutande kontroll af det

,centrala kejserliga tullverket med dess utländska organisation, hvarjärnte

.åt denna myndighet äfven uppdrogs den med illlporten förenade likin

uppbörden, bvars lnaximibelopp på samma gång faststäldes till 80 Hkw.

,-tael per kista om en pikul*:t, genom bvars erläggande (utöfver tarifftull

'beloppet 30 tael) varans kinesiske köpare skulle enligt vissa, närmare

·bestälnmelser vara berättigad till erhållande af transitcertifikat, gällande för

vidare försändning till alla delar af hindetutan vidare afgifter eller 'pålagor.

* Jämför äfven transitbestämmelserna sid. 108.

** Se noten sid. 56.
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I sammanhang härmed ordnades också en annan fråga, söm under

långliga tider gifvit anlednilig till de mest högljudda klagomål från Hong

kong-koloniens sida i och med afskaffandet af den ytterst odiösa s~' k..

Hongkong-blockaden. Denna hade bestått i koloniens ständiga kringsvär

mande, tätt invid Gess sjögräns och särskildt vid dess båda hamnutlopp,.

af Canton-regeringens tullkryssare,' hvilka under förevändning af opium

smuggIingens förebyggande prejade och visiterade samt i det hela a la·

chinoise mer eller mindre 'godtyckligt. behandlade hvarenda lastad djunk,.

som lemnade kolonien. FörändringeIl bestod helt enkelt deruti, att det

kejserliga sjötullverket äfven här fick taga hand om såväl kontrollen

öfver opiumtrafiken som öfver likinuppbörden å denna 'artikel. I1'ör

detta ändalnål upprättades då den redari omtahide K01vloon-stationen,.

under det att kolonialregeringen i Hongkong 'genom en särskild öfverens

kommelse åtog sig vissa förpligtelser i fråga 'Oln utöfvande' af erforderlig

kontroll öfv'er denna trafik inom koloniens gränser. En liknande öfve.rens

koinmelse' träffades ,äfven med den portugisiska kolonialregeringen i

Macao oC,h ledde här till ~pprättandet af den likaledes ofvan omförmälda.

sjötullstationen på ön Lappa.

I och med dessa anordniilgar och Chefoo-kollventionens ratificerande

förlorade hela likinfrågan sin egentliga aktualitet, 'och ett slags modus

vivendi 'kom i bvarje fall till stånd, åtminstone tillsvidare - så länge'

det kan räcka. Men det onda vår visst icke dermed undanröjdt. Det

låg' alltför djupt för att kunria nås vare sig genom fredliga underhand

lingar eller ens genom tillgripande af de ytterligaste internationella tvångs

åtgärder.
För att förstå de svårigheter, den kinesiska regeringen 'haft att käInpa

med i fråga 'om traktatbestämmelsernas konseqventa genoIuförande, måste'

nian erinra sig, att en af de vigtigaste ekonoIuiskt adlninistrativa prin

ciper, som ligga till 'grund för hela dell Iluvarande kinesiska samhälls

byggnaden, går ut derpå, att hvar och en af de olika provinserna skall

utgöra ett helt för sig, eller Ined andra ord att den skall vara isolerad,

från och oberoende af de öfriga, l11ed ovilkorlig uppgift att inol~ sina egria

gräriser producera allt, som bellöfves för dess innebyggares uppeIlälle,.

att bestrida kostnaderna för sin egen adlninistration samt att derutöfver'

till centralregeringens i Peking f.örfogande ställa det, bidrag, som för

rikets allnlänna och gelnensalnma ändaluål kan befinnas erforderligt. I
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samlllalihang' 11ärlned har hvarje' provins' sin egen' 'finansfÖrvaltning och

i det hela taget äfvell sitt eget skattesystem', 'soni företradesvis är grun

dadt på indirekt beskattning. Detta' skattesystelll är också ganska' mång

skiftande icke blott i de olika provinserna, utan äfven i olika distrikt

af samnla provins och. tillälnpas vid olika tidpunkter på' ett' lnångfaldigt

varierande, på salllina gång sOln i de flesta fall Iller eller 111indre godtyck-

.ligt sätt, utan att detta öfverhufvudtaget ansetts innebära någon anledning

till kontroll eller .inblandning från centralregeringens sida*. Med andra

ord,' man står inför ett slags lagahäfdvunnet syst~m af 'alllllän oefter

l~ättligllet, till hvars afhjälpande ingenting synes vara att göra annat än i

. san1band llled en genolllgripande reforln af hela den kin'esiska adluini'stra

tionell allt ifrån 6fvan och 'ända ned. \Ti hafva redan 11aft tillfälle att se

ett' och" 'annat bevis "på det öfversitteri' och' fÖrtryck, särskildt i utpress

i1ingsväg, hvarför de utländska köpInännen i Ca.nton upder' detta systeln

l SIn, tid voro utsatta,' intilldess rrede'n i Nanking medförde en be'rät-

. tigad förändring af det ditintills råda'nde olidliga fÖrhållandet. urider

'den nya ordning, SOlU g'encnu 1842 års traktat kOlli till stånd, funna
sig de europeiska köplnännen såväl i Canton SOIIl f de' nyöppnade ha~

narna i det stora 11ela befriade från de dagligen återkoIDlriande trakas

serier och obellag, som varit en följd af den direkta "beröringen 11H~d'

de kiriesiska Inyndigheterlla, idet att denna berÖring "efterhand antog

alltmera civiliserade. 'forIneT för att slutligen alldeles upphör~ i och l11ed
. .

upprättandet i den ena tr'aktåthålllnen efter dell andrå af eur'opeiskt or-

ganiserade, af 10kalmYlldigheterna oberoende tullkainmare nled europeiska

chefer och tjenstenlän.

Denna från kinesisk förvaltningssynpunkt oerhörda nyhet, SOlU väl

kan' vara värd ett sär'skildt omnälllnande, rönte i början det häftigaste

lllotstånd från det kinesiska mandarinatets sida, i första rumlnet hos de

närmast intresserade lokalinyndigheterna; men icke nog härlned, den

mottogs också aJ de utländska kö'plnännen lned lllisstr'oende och ovilja.

* Äfven i fråga om de ordinarie i riksbudgeten ingåend~ skattetitlarna hatva
provinsregeringarna enligt gammal häfd fria händer hvad angår både grunder och sätt
för taxering och uppbörd. Då de -insända beloppen befinnas alltför låga eller eljest icke
räcka till, afhjälpes detta med en anmodan" till vederbörande vicekonung att inkomma
med en extra. kontribution, Rom det sedan blir dennes ensak att skrapa ihop - Oln

han vill behålla sin post,
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Under fredsförhandlingarna i Tient~in år 1858 hade f~åga väckts Oln

upprättande af något slags utländsk kontroll och tillsyn öf er tull

~pp~örden i, traktathamnarna i enlighet 111ed det öfverinseende och. den

kontroll beträffande tulluppbörden af den utländska handeln' och skepps

farten i Shanghai, som i Sill tid (år 1853), då n~mnda stad hölls besatt

af upprorsmän och var 'afstängd från det öfriga riket, ut~f dervarande

lronsulära representallter för England, Frankrike och Nordamerikas Förenta

Stater anordnats och som sedermera i flera år till kejserliga regeringens

båtnad och tillfredsställelse derstädes utöfvats. Detta för~lag var i allo

egnadt att vinna den kinesiska regeringens sympatier med den dubbla

utsigt, SOlU d~rigenonl erbjöd sig, att på salnma gång få till stånd

såväl en effektiv kontroll öfver ifrågavarande uppbörd SOln en fast och

temligen afsevärd årlig, inkomst till centralregeringens disposition utan

.anlitande af de ~respektiva provinsstyrelserna SåSOlll mellanhänder. Resul

tatet blef, att man i sista paragrafen af det i sammanhang med den

till 'rientsin-traktåten hörande tulltariffen uppgjorda tullreglelnentet -'

af traktats verkaJ;l och betydelse - konl att inrym1l1a en bestäIDlnelse j

syfte, att den kinesiske stordignitär, åt hvilken det högsta öfverinseendet

skulle komma att anförtros i sådana frågor, .som, rörde den utländska

handeln under' traktatsystemet, skulle ega att, derest han så önskade,

utan något slags initiativ eller mellankomst från brittiska lnyndigheters

sida" till sitt biträde kalla och utnämna någon brittisk undersåte, som

han för, ändamålet kunde finna lälnplig i och för det omedelbara hand

11afvandet af den till detta hans uppdrag llörande tullförvaltningen och

b~vakningen äfvenSOlTI hamn- och fyrväsende In. m. Dermed var upp

rättandet af den ,ännu bestående centrala institution, som fick namnet

det »Kejserliga Sjö-Tullverket» (Ilnperial Maritilne Customs) i princip

beslutadt och traktatmessigt faststäldt, 11varefter detta nya 'embetsverk

också, redan år 1860 kom till stånd och förlades under det då nyupp

rättade Tsung-li Yamen eller kollegiet för Kinas relationer lned traktat

makterna, hvars förste president var ,den bekante, för alla slags refor

Iller i den vesterländska civilisationens anda gynsalnt stälude prins

KUNG, en yngre broder till d. v. kejsaren HIEN-FuNG. Den förste brit

tiske generalinspektören för det nyupprättade tullverket blef en mr LAY,

SOlU likväl redan efter tre år afgick från s~n befattning och till efter-
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trädare' fick nUlllera sir ROBERT HART*, hvilken' snart befanns vara just

'rätte manilen för ," den' post, sonlilan ännu i dag, efter- Iller än er1 mal1S

"ålders' dugande OCll gagnrik verksamhet, bekläder. I denna ställning

-har' han också haft rikligt tillfälle att ådagalägga sina mer än vanligt

'fralllstående 'egenskaper 1?åde SåSOlll organisatör och som 'administratö'r.

Redan år 1865 lydde under hans order, SåSOlll' generalinspektör, 14 sär~

~skilda efter engelskt mönster fullständigt organiser"ade tullkamrar eller

-inspektioner i lika 11långa traktathanlnar llled el1 stab af 400 europeiska

-tjenstemän och betjente samt ett tusental kineser i Iller eller mindre

underordnade ställningar.** Genolll det utlnärkta sätt, hvarpå den ny-a

-institutionen under "I11r Harts energiska och skickliga, men på samlna gång
l .

-.i allo humana ledning allt från början sköttes och fungerade, nedtystades

.snart allt Illotstånd, och Kina eger nu tack vare honom ett fullt cen~

-traliseradt och i all~ detaljer ypperligt ordnadt samt hederligt OCll 6be

.stickligt centralverk för tull-och hamnväsendet i traktathamnarna med

.stationer på samtliga de för den utländska handeln efteriland öppnade

,platserna. Hela dell till detta förvaltningsverk hörande tjenstemanna~

,person'alen i egeritlig mening äfvensom störr'e delen af den klass af' för

,den' yttre tjensten erforderliga underordnade tjenstenlän (den s~ k. 'out

.doorstaff, Inotsvarande våra tullvaktmästare eller betjente af motsvarande

grad), nled andra ord, alla illnehafvare af poster, SOlll innebära något

.slags befäl eller ullderbefäl Ined en viss grad -af allsvarighet, består" aJ
utvaldt och bepröfvadt folk, sal1ltliga utländingar och den ena eller an"dra

traktatmaktens undersåtar. Oaktadt sin anstållning i kinesisk tjenst stå

·dessa -allt fortfarande under sina respektiva nationers skydd och jurls

,"diktion samt äro icke af någon "kinesisk lnyndighet beroende, i det att

de i sin tjenst endast hafva att göra llled sina af den brittis'ke general

-inspektören utnälunda förmän. De kineser, SOll1 finnas' i tullverkets tje"nst"

anstälda, intaga i allmänhet endast underordnade befattningar, såsonl

• ,Sir ROBERT HART, sedan år 1854: tillhörande den brittiska konsulattjensten
j Kina, öEvergick år 1859 med högvederbörligt tillstånd i kinesisk tjenst och utnämn
des i augusti 1863 till generalinspektör för det nya tullväsendet. - Han utnämndes
år 1893 till »Baronet of the United Kingdom>.

*. Den uti L M. Customs Service list för år 1898 upptagna personalen utgöres
.af 781 utlälldingar och 4380 kineser. - Antalet af under generalinspektoratet i Peking
Jydande tullkammare i hamnar och å inlandstationer uppgår numera till 27.

8
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ren'skrifvare OCll tolkar (s. k. lillguister OCll shupan) eller s~soln ordonnan~

ser, vaktlTIän, roddare 111. 111.~ och kunna i llvarje fall 'aldrig utöfva någon.

befälsll1yndighet öfver någon af den europeiska personalen. y"Tid sidan

af' detta »kejserliga tullverk» best~r emellertid allt fortfarande det äldre'

kinesiska; under provinsmyndigheterna sorterande tullväsendet, som äfven

i traktathamnarna har sina. egna af det kejserliga tullverket oberoende

stationer, ehuru vid dessa endast tages' befattriing 111ed den rent kine

siska varu- och djunktrafiken.

. 1Ien 'Oln också en b'ättre ordning härmed jämförelsevis tidigt inför~

des inom sjelfva traktathamnarna, hvarest de utländska köplnännen snart·

funno allt mindre anledning till klagoInål 'och Inissnöje, hvad de lokala,

förhållandena angår, så var detta deremot långt ifrån fallet i fråga om·

transittrafiken,. som, i sal11ma mån den utländska handelsolnsättningen

under ständigt växande konkurrens utvidgades, fick alltjämt ökad bety~

delse. Det visade sig oupphörligt, att transitpassen Ilelt enkelt icke respek

terades och att traktatbestämlnelserna rörande denna trafik utan vidare·

ignorerades eller också lnisstolkades och kringgingos på det mest oberäk-:

neligasätt lned all dell naiva uppfinningsrikhet, hvaraf en kinesisk man-o

darins 11järna kan vara mäktig, så snart det finnes del1 ringaste utsigt

att vinila något i utpressningsväg . En sådan vet alltid ganska väl, både

huru långt han ostraffadt kan gå, med eller utan att afstå en andel af

sin vinst »uppåt »', och hvad som i den vägen kan åstadkommas genon)'

trakasserier och tidsutdrägt.. Än Ilar' den utländske köpmannen under

sådana förhållanden funnit den ena eller andra lnarknaden stängd 'för'

sina varor, för hvilka eljest 'afsättning bort vara att påräkna, emedan.

ingen vågat köpa dem på gru'nd af de orimliga kostn.aderna, risken

och svårigheterna vid transporten till ort och ställe, och än har han för..·

gäfves fått vänta på ankomsten af för exportändamål i det inre af landet,

för hans räkning uppköpta och under transitpass vede'rbörligen expedie-·

rade varor, hvilka på vägen råkat blifva fördröjda i utpressningssyfte.

Oln dessa förhållanden kan Inan säga, att de i det stora hela' ända till

den . dag i dag är knappast undergått någo~ förändring i trots af alla.

diplomatiska ansträngningar. Det förnämsta hindret för åvägabringandet,

af ett bättre sakernas tillstånd på transittrafikens område ligger utan

tv{fvel i omöjligheten att utall de högre provinsmyndigheternas verk-

samma bistårid och goda vilja kunna beifra sådana af lägre tjenstemän
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och underordnade lokala lnyndigheter begångna tilltag, SOln de nyss

antydda.

l\fan 111åste eineilertid göra vederbörande _provinsstyresmän och llögsta

myndigheter dell rättvisan att erkänna, att de med afseende på hela- fråga:n

0111 den indirekta beskattningen och särskildt dess tillämpning iförIlållande -

till de ingångna traktaterna befinna sig i en särdeles svår ställning. De

lnåste näiniigen oupphörligt anstränga sig för att hålla provinsens skattkaln

lnare vederbörligell fyld, vare sig gel10m att till det yttersta begagna sig

af gamla skattekällor eller genoln att uppfinna l1ya, OCll äro dervid uteslu

tande hänvisade till det indirekta beskattningssättet. Att från deras syn

punkt likin utgör en i allo berättigad och fullt laglig skatteform, är ju

helt naturligt, likasonl äfven att de på allt sätt söka komma ifrån, miss

tolka och vrällga alla traktatbestämmelser, som hota lned en minskning-af

provinskassans inkomster. Från- deras sida har i salniuanhang med denna

afvoghet 1110t hela transitpasssysteluet lue~ största konseqvens den.

ståndpunkten häfdats, att alla varor, som inoiu -Kina finnas i kinesisk

ego, ovilkorligen, antingell de äro af utländskt eller inhemskt ursprung,

luåste vara att betrakta såsom legitilua kinesiska beskattningsobjekt, och:

denna ståndpullkt Ilar också i det stora llela delats af den kejserliga

regeringen saInt egt dess sympatier och moraliska understöd, ehuru luan

i Peking öfverIlufvudtatJ t icke vågat göra den gällande gent emot trak-·

tatmakternas på diplomatisk väg framstäida fordringar och påståenden..

I full harmoni med denna uppfattning står för öfrigt, redan 11vad

sjelfva namnet angår, en annan skatt på varor, som för utvecklingen

af den utländska handeln i det inre af landet varit minst lika ödesdiger

som likin, nänlligen Loti shui, i ordagranll öfversättning »komma-fram

skatt». Denna afsåg att börja med just utländska iluportvaror efter deras

fralukomst till den ort, för hvilken transitpass utfärdats, då de isamina

stund ansågos hafva förlorat sin karakter af »traktatskyddade», ehuru den

'sederlnera genolu ett slags ideassociation, llled bibehållande af nalnnet,

öfvergått -till en produktionsskatt och äfven i denna egenskap för den ut

ländska handeln. fått en ganska stor betydelse genom ett orimligt fördy..

rande af de hufvudsakliga -exportartiklarna. Andra s~dana skatter äro

Tso-li och Ching-{ei, af hvilka den förra på den sista tiden spelat en

viss roll i salnmanhang lned öppnandet af det llya marknadsområdet i

K wang-provinserna. Samtliga dessa skatter äro nUlnera likasom likin, i
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trots af köpmännens protester, att betrakta såsom ur traktatmessig syn

punkt fullt legitimerade. Den utländske köpll1annen beklagar sig icke heller

öfver sjelfva förekomsten af sådana inhemska skatter, utan öfver deras

ojämnhet, godtycklighet och oberäknelighet, med deras ständiga d~ffe

renser och fluktuationer såväl på samma plats som mellan närbelägna

orter i samma provins. Från officiell kinesisk sida klagas deremot

'öfver att traktatern~s bestämmelser i allt större utsträckning af kinesiska

undersåtar i traktatllamnarna lllissbrukas för att komma ifrån dem ålig

gande skatter och pålagor, hvilka icke med den utländska handeln eller

traktatförhållandena hafva det ringaste att skaffa - ett påstående, som

110g också eger sin fullkolnliga riktighet, om det än icke är att undra

på om öfveransträngda skattedragare sätta list och svek mot förtryck

'OCll på hvad sätt SOlU Ile1st söka bereda sig en lättnad i en skattetunga,

sonl icke sällan blifvit dem rent af outhärdlig. Ett särdeles belysande

€xempel erbjuder. i sådant afsee.nde den i det sydliga Kina, förnämli

gast i Canton, i sammanhallg med Chefoo-konventionens bestämmelse

om rätt äfven för kinesiska innehafvare af utländska varor att i traktat

hamnarna uttaga transitpass efterhand uppkomna och numera ganskit'

vanliga praktiken att till den närbelägna brittiska kolonien Hongkong

..exportera eller derstädes uppköpa i Kina tillverkade varor, åt hvilka der

fefter genom inpackning, anbragta märken o. s. v. gifves en viss ut

ländsk prägel, hvarpå dessa varor reimporteras till Canton för att sedan

-.under skydd af trallsitpass vidare försändas till andra delar af landet.

"På senaste tiden har m'an återupptagit. det af sir Rutherford Alcock först

framst.älda förslaget att genom en tariffrevision med förhöjda tullsatser
~'öka bereda den kinesiska regeringen större '. afkastning, filed förpligtelse

för denna att i gengäld uppställa ökade garantier för respekterandet af

.de redan gällande traktaterIla. Det ligger dock i sakens natur, att hvarje

sådan uppgörelse tills vidare måste blifva af rent illusorisk natur. Ty

:så länge den kinesiska centralregeringen icke eger några(tillräckliga Inakt

nledel till sitt förfogande för att kunna göra sina befallningar åtlydda,

skall hvarje ny traktat eller tarifföfverenskommelse Iner eller mindre visa

sig vara endast en död bokstaf på papperet.

.•.
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Ehuru på 1700-talet Sverige' utgjort en=af~de förnämsta' mellanhän...:, ".:.~

clerna för handelsutbytet mellan Kina och~ Europa, upphörde från och

llled början af detta århundrade i sammanhang med de svårigheter, som .'

osäkerhetstillståndet på hafven och den allmänna tillbakagången i han

del. och rörelse under Napoleonska krigen beredde det privilegierade

svensk-ostindiska·' kompaniet, så småningom de direkta förbindelserna.

mellan Sverige och den fjärran östern. Särskildt torde under dell senare

hälften af detta århundrade så godt SOLD intet direkt handelsutbyte mellan

Sverige och Kina hafva egt rUIn. Frånvaron deraf gör det också.

nästan omöjligt att bedölua, .i hvilken utsträckning ett handelsutbyte

fortfarande mellan å ena sidan Sverige-Norge och å den andra Kina

under det gångna seklet förekolllmit eller ännu eger bestånd. Med led

ning af nuvarande generalkonsulns i Shangbai årsberättelser och af mi

nister Ove Gudes sa.mt af handelsstipendiaten Gadelii rapporter kan man

dock finna, att en del varor, om också' i ringa qvantitet, för närvarande

från de skandinaviska länderna exporteras till Kina. »Såväl svenska elek

triska lampor som svenska telefoner», skrifver i sin årsberättelse af år

1896 generalkonsul Bock, »importeras i tilltagande nlängd, liksom äfven

Viktoria-fotogenkök, tack vare en sve11sk köpmans bemödanden.»

I liknande riktning uttalar sig Ove Gude, ,då han skrifver:

Svenskt järn och stål spelar i Kina liksom öfverallt i Orienten bland våra export

artiklar den främsta rollen; dernäst kommer papper och antagligen numera trämassa,

ehuru det· derom icke. lyckats mig att inhemta några fullt säkra upplysningar. Norskt

öl införe8 fortfarande, om också i ringa mängd, och elektriska lampor, telefoner och

fotogenkök synas lnig bafva en god framtida marknad. Norska konserver införas

likaledes, ehuru de torde löpa stor fara att undanträngas af amerikanska, tyska, italien

ska och engelska fabrikat. Jag sel' vidare af generalkonsul Bocks rapport för 1895,.

att norsk tran i betydande qvantiteter införts} ehuru endast genom tyska och engel-,

ska firmor. Den är enligt honom i allmänt bruk, och kineserna anse den stärkande'

och föryngrande. Om den norska tranen, såsom konsul Bock sålunda uppgifver, är

i allmänt bruk i Kina., hvilket jag i öfrigt icke varit i tillfälle att konstatera, kan

man endast beklaga, att den fortfarande säljes genom tyska och engelska firmor.

Våra tranhandlare borde under sådana förhållanden icke försumma att försöka en

.direkt export. Göras icke allvarliga ansträngningar, skall den norska tranen snart

gå samma väg som de svenska tändstickorna, det vill säga alldeles försvinna ur den

kinesiska marknaden.
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De förenade rikenas handelsintressen i Kina äro under alla förhål

landen för närvarande ytterst obetydliga. I)eremot har den skandinavi

'Sk"a skeppsfarten i ,kinesiska farvatten haft att glädja sig åt de åtminstone

periodiska uppsving, som kommit ~orska sjöfartsil~tressen till del. År 1886

representerade de förenade rikenas hela skeppsfart p~ Kina endast 66,000

tons, men 10 år senare hade tontalet stigit till icke rnindre äll 870,17'3 töns.

Mycket litet har emellertid i vårt århundrade från de" förenade' rike

nas sida gjorts för att utvidga de direkta handelsförbindelserna Illed Kina

()ch öfriga" östasiatiska stater. Deremot har det varit danskarna förbe

hållet att först i" våra dagar bland de nordiska folken komma till insigt

om betydelsen aJ de rika möjligheter, som i de östasiatiska länderna

€rbjödo sig för vesterländsk handel och industriell företagsalnhet. \Ti syfta

härmed på den koncession, som den 23 oktober 1869 i S:t Petersburg

meddelades etatsrådet rrietgen; generalkonsul H. J. Pallisen och gross

handlaren H. G. Erichsen att ånIägga och trafikera telegrafkablar mellan

Sibirien och Japan och "Kina. Den ifrågavarande koncessionen nledförde

förpligtelse att bilda ett bolag, sorn egde tillräckliga resurser att bringa

planen till utförande", mot erhållande af monopol för' en tid af 30 år å

"anläggningen och trafikerandet af kablarna. Ryssland å sin sida förband

sig att utföra landlinieallläggningen öfver Sibirie"u till Stilla hafvets kust,

hvarest Wladivostok definitivt bestämdes till föreningspunkt Inellan land

linierna ocllkablarna. Emellertid vågade de ifrågavarande danska kon

cessionsil1nehafvarna icke öfverlåta densamlna å det då nybildade Store

Nordiske Telegrafselskab, alldenstund företaget ansågs riskabelt och fordrade

en kapitalutvidgning af icke n1indre än 10.8 millione! kronor. Konces

f'ionsinnehafvarna ville nämligen icke riskera' det i fråga varande bolagets

anseende, SOln med sina europeiska kabelanläggningar gjort en så lycklig

.f'tart, genoln" att låta det direkt utföra de östasiatiska anläggningarna.

De bildade i stället ett llytt sjelfständigt bolag, bvars "namn »Det Store

Nordiske I{ina och Japan Extension Telegraf Selskab» dock häntydde

på att en senare sammansmältning llled det äldre bolaget redan från början

:åsyftades. Det nya bolaget konstituerades den 9 januari 1870, och få

dagar senare öppnades aktieteckningell hos Privatbanken i Köpenhamn samt

i London hos C. C. J. Hambro & Son. Redan den 18 januari var hela

beloppet (10.8 millioner kronor) fulltecknadt, hvaraf 3/4i London och 1/4 i

Köpenhamn.
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I detta företag ligger börjall till den mot Östasiell riktade danska

-företagsamhet, som der -så småningom skulle kOIDlua att bära allt rikare'

frukter och hvars båda senaste upp~lag, det dansk-östasiatiska kompa

niet och den nya på danskt initiativ upprättade banken i Siam, vi längre

fram få tillfälle att något närmare sysselsätta oss lned.

Stora voru de svårigheter, som stäide sig i vägen för utförandet af

kabelanläggningarna i Östasien. Motståndet kom härvidlag egendomligt

110g till att börja n1ed icke i främsta rummet från kineserna och de

kinesiska nlyndigheterna, utan tvärtom från de i I{ina bosatta europeiska

köpmännen. Särskildt var detta fallet i Shanghai. Det mäktigaste stödet

skulle det danska bolaget derelnot finna i det europeiskt organiserade

kejserliga sjötullverket, hvilket i detta liksom. i så många andra fall i

,det moderna Kinas historia utöfvat ett välgörande och reformvänligt

inflytande. Det var tack vare dettas förmedling som bolaget öfverhufvud

taget blef iståndsatt att föra i land sin första kabel vid Woosung utanför

.Sbanghai.

Genom bolagsstämmobeslutet i februari 1872 samu1anslogs det öst

:asiatiska telegrafbolaget med det Store Nordiske 'relegrafselskab, hvarvid

-det sålunda nybildade bolagets kapital beställldes till 27 millioner kronor.

Bolagets östasiatiska verksamhet har sedan dess alltlnera utvidgats och

trots talrika afundsmän och en icke sällan svår konkurrens från' inhelnska

ikinesiska telegrafanläggningar kunnat i det hela segerrikt häfda sin ställ

ning och de nya privilegier, som det tid efter annan och särskildt genom

Li Hung-changs förmedling 1880 lyckades förskaffa sig.

Det var emellertid först efter freden lTIed Japan i Shil110noseki af

·den 17 april år .1897 SOD.1 intresset för den kinesiska marknaden i de

-skandinaviska länderna liksoln hos verldens öfriga handelsnationer bör

jade blifva allmänt. De medgifvanden, hvilka, såsom vi förut påpekat,

·den kinesiska regeringen då ifråga om den utländska företagsalnbeten i

Kina nödgades gå in på, gjorde den kinesiska frågan nled ens aktuell.

'Nya lnöjligheter af en ännu oöfverskådlig räckvidd för v.erldshandeln

yppade sig. Äfven i de skandinaviska länderna började man förstå, att

'nya afsättningsorter i Ostasien kunde beredas för deras uppblomstrande

industri. Ett rnärkligt utslag af denna tanke var den beskickning, som

.år 1897 för de förenade rikenas räkning utgick till Östasien. Minister

Gude besökte näluligen detta år såsom rninistre plenipotentiaire ad hoc
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Östasien .och afgaf vid sin hemkomst en utförlig rapport öfver handels

och sjöfartsförhållandena derstädes, hvilken finnes intagen i 1898 års·

årgång af »8v'ensk Export». Minister Gude utarbetade dessutom nled till

godogörande af de af llonom vunna erfårenheterna såväl ett förslag tilt

de förenade rikenas diplolnatiska representation i Östasien som också

ett annat för ordnande af de förenade rikenas konsulära representation,

derstädes.

Hvad liU först beträffar nlinister Gudes i Svensk Export införda.

11andelsherättelse, så redogör han deri utförligt för en hel del olika varu

slag, som han med hänsyn till produktionen i Sverige och Norge anser

lllöjliga för export i större skala till Östasien. Han påpekar dervid bland

annat trämassa, papper, brännvin, järn och stål, maskiner och verktyg. För

jäll1förelses skull må nämnas, att lord Beresford i sin rapport till de brittiska;.

handelskamrarnas centralkomite frulnhåller såsonI isynnerhet lärnpliga

för den kinesiska marknaden följande varor: glas, verktyg af stål, ståltråds

linor, alla slags elektriska maskiner och dertill hörande inventarier, järn

vägsmateriel, grufmaskiner, sprängänlnen för grufändalnål samt maskiner

af alla slag. Att närmare ingå på lllöjligheten af upparbetandet af en

marknad för de .ofvan angifna varorna eller varugrupperna faller icke

inom området för denna studie. Visshet derutinnan torde dessuto1l1 kunna.

vinnas endast genom undersökningar och experiment på platsen af fack-o

män och specialister. .Redan af de anförda rubrikerna torde dock med

all önskvärd tydlighet fralngå, att åtskilliga svenska och norska artiklar

lälllpa sig för utförsel till Östasien. Andra artiklar åter, hvilka icke för

närvarande ega någon utsigt till afsättning i Kina, kunna mycket väl

tänkas der en gång blifva efterfrågade, såvida verkligen ett öppnande af

lCina för den moderna företagsamIleten kommer till stånd. Man kan.

nämligen med visshet antaga, att allt efterson1 kulturen i det kinesiska.

riket växer, der skall alstras efterfrågan å en mängd finare artiklar"

och indllstriprodukter, hvilka, ehuru de visserligen icke för Därvarande

konsumeras, lik~äl i framtiden kunna påräkna ingalunda obetydlig åt

gång. Men om vi önska blifva delaktiga af de resultat, SOlll tnåste tänkas

blifva följdell af en stegrad kOl1sumtionsförnlåga i Kina, fordras omsorgs

fulla förberedelser, och det torde bland annat vara nödvändigt att så

småningom komma derhän) att vi med Kina kunna inleda handelsförbin

delser direkt genolll derstädes etablerade skandinaviska handelshus ; ty i
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längden skall det förviss·o visa sig ofördelaktigt att såsom nu endast.

drifva export genorn tyska och eligelska firmor. Gude framhåller med

rätta, att länder, sorrl kommit på en så hög industriell utvecklingsstånd..;·

punkt som Sverige, icke kunna filed fördel låta andra arbeta för sig.

Dels uppnår man näinIigen derigenolll icke varans fulla värde på dell _.

respektive marknaden, dels blir ·landets produktion icke tillräckligt be

kantgjord. »Jag bar talat», skrifver Gude, »IDed olika ilnportörer af

svenskt järn och stål för att få veta, huru myck~t som importeras till

Kina af denna vara. Till svar har jag nästan alltid fått höra: Ja, det

veta vi icke; antagligen är det svenskt järn eller stål 111ed i s9,l1dningen;_

men .vi veta blott, att den kommer från Hamburg eller London. Om

detta än vid nlånga tillfällen kan hafva varit ett undvikande svar för

att icke röja affärshemligheter, något SOln man håller strängt på här i
östern, så utgör det i alla fall ett bevis derpå, att det svenska järnets.

och stålets goda anseende på detta sätt ingalunda utbredes öfver verlden» ..

Med direkta halldelsförbindelser mena vi naturligtvis icke med nöd

vändighet direkta sjöfartsförbindelser, huru önskvärda dessa än i och för

sig kunna vara. Ty då upprättandet af direkta sjöfartsförbindelser med

transoceaniska länder, så vida de ick~ stödja sig på en redan på förhand

existerande bandelsomsättning, kräfva rnycket betydande subventioner för

att kunna ega bestånd, torde upprättandet af dylika mellan Sverige och

Ostasien ännu vara en temligen aflägsen framtidsfråga. En annan sak är,.

om vi i detta fall kunna arbeta tillsammans med danskarna och ryssarna,

hvilka genOlTI det nybildade dansk-östasiatiska kompaniet redan faktiskt

upprättat en sådan förbindelselinje, som dessutom, så fort förhållan.dena

det medgifva, är afsedd att ytterligare utvidgas. .A.tt denna linie kunnat

startas, sammanhänger helt naturligt med den omständigheten, att dan

skarna i Östasien, förnäu1ligast i Siam, redall ega stora handelsintressen,

hvilka tjena det nya rederibolaget till stöd. Det rätta tillvägagångs

sättet för att skapa nya afsättningsorter i dessa aflägsna länder torde

närniigen vara att på sådana orter, der ett gynsamt tillfälle synes er

bjuda sig, upprätta banker och handelshus eller filialer och a.genturer

af sådana.

Den indirekta handeln, hvarmed vi i detta fall mena handel för

medlad genom utländska handelshus, slukar ofta genom de lnellanhänder,.

som en vara måste passera) en stor del af den förtjenst, som rätteligen
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borde tillkomma producenten. Ett analogt förhållande råder också i fråga

·om skeppsrederirörelsen. Gude framhåller derför i sin förut anförda rap..

-port icke utan skäl, att saknaden af skandinaviska affärshus i Kina rned-

fört många olägenheter, liksom den också lagt allvarliga hinder i vägen

för en kraftig utveckling af de jämförelsevis stora sjöfartsintressen, Norge

·eger derute. Enligt ett muntligt meddelande af rninister Gude till för

-fattaren existerar t. ex. i en af Kinas förnämsta halnnstäder ett icke skan

·dinaviskt handelshus, som årligen i mäklarekommission af norska fartyg

1.1ppbär en intägt af mellan 30 och 40,000 kronor. I detta fall finnes så

.ledes ett tillfälle till förtjel1st, som kunde kOlnma ett skandinaviskt bolag

till delJ IneD som nu i stället går till utländska mellanhänder. Och det

gäller enHgt Gude icke blott en inkolnstkälla, som icke begagnas, utan

··det ligger också enligt honom i antydda missförhållande en botande fara

för det norska sjöfartsintressets bestånd i östasiatiska' farvatten. Om näm··

.ligen befraktaren eller fraktmäklaren t. ex. är en tysk, skall han säkert

-föredraga tyska fartyg, om sådana erbjuda sig, fran)för norska och

svenska. Gnde påstår sig vidare hafva funnit, att det i Shanghai Inöter

.allvarsanlma svårigheter att för norska och svenska fartyg ens kunna anskaffa

nödiga kajplatser. De flesta af de stora utländska firmorna innehafva

·(ler egna kajplatser och nlagasiner. »Särskildt märkas», beter det bland

.annat, »fyra stora engelska bolag, bvart och ett egande 50 a 60 ocean

.ångare och i besittning af egna kajplatser och lagerhus». Det är klart, att

samtliga dessa bolag skola i främsta rummet tillse att få sina egna fartyg

befr~ktade, och då de norska fartygen icke kunna få plats vid de antydda

bolagens kajer, få de helt beskedll'gt nöja sig med att lossa och lasta å

läktare ute på floden.

Man kan icke annat än instämrna i det af minister Gude kraftigt

framhållna påståendet, att en af orsakerna till den skandinaviska export

handelns ringa utveckling måste sök~s i bristen på villighet hos våra

inhemska fabrikanter att uppoffra något i början, när det gäller att

.skapa en marknad. Likaledes kan det vara sant, att från statens sida

hvarken i Sverige eller Norge tillräckligt blifvit gjordt för understödjandet

{)ch fränljandet af handelsutbytet lued transoceaniska länder; men der

€mot kunna vi för vår del icke biträda hans åsigt, att den skandinaviska

~xporte,ns dåliga läge i allmänhet och specielt i fråga om Ostasien skulle

finna sin egel1~liga förklaring i »e11 alltför kostsam produktion, hvilket
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i många fall är liktydigt med för god ·va:ra», ty detta är 'utan tvifvel en

-sanning med modifikation. »Hvad vår produktion angår», skri~ver Gud-e,

»får man det bestämda intrycket af hvad man ser och hör här 11emma,

·att den. icke är inrättad såsom exportproduktion. Den arbetar hufvud

~akligen för den il1hen1ska marknaden. Huru ofta hafva icke de perso

'uer, bandelsstipendiater och andra agenter", som i exportens intresse hem

~sändt instruktioner för att visa, huru varornas utseende och qvalitet jäIYJte

dnpackning m. ill. måste vara, för att man skall vinna marknad härute,

fått det svaret, att det _skulle föranleda för mycket besvär att göra de

~nödiga förändringarna i produktione11.eller att det skulle blifva för kost

-samt, och lnan såge intet skäl, hvarför dessa förändri·ngar skulle göras,

·.när ma'J~ hemma -kunde sälja till högre pris utan att göra några för-

ändringar. Med andra ord: vi vilja 11e11re producera, såsom vi äro vana

vid, i sll1å qvantiteter än att förändra vår produktion och exportera i

~stort.» Vi skola några ögonblick dröja vid dessa ord. Förvisso hafva

våra köpmän och industriidkare icke lärt sig att tillräckHgt inse exportens

:stora betydelse för ett land. 1\1ed någrå få lysande undantag hafva de

icke lyckats eller icke eftersträfvat att skaffa sig någon större afsättning

.för sina. varor utomlands och naturligtvis allra minst i de transoceaniska

aänderna. '"fiderna hafva varit för goda här helnma, lättheten att vinna

:afsättning på platsen har lnedfört, att illdustriidkaren i regeln nöjt sig

fll1ed .att endast tänka p~ den ögonblickliga förtjensten och icke på den

.tid, som lTIed vår ännu föga konsun1tionskraftiga befolkning förr eller

-senare ovilkorligen måste komma, då bebofvet på den inhernska markna

.oe11 b1ifvit fyldt. Det är för d.en blifvande öfverskottsproduktionen, som

:vi n1åste söka upparbeta en n1arknad, och denna kan gifvetvis icke med

Q1ågon utsigt till fralngång sökas inOlTI }i~uropas industriländer, hvilka nä

:stan alla med höga tullmurar skydda sin inhemska produktion. En ex

port är tvärtoln i större skala tänkbar endast till afiägsna, jämförelsevis

·ocivilicerade länder, hvilka, liksolTI _Kina, ännu för en mycket lång fraIll

tid torde komma att qva.rstanna på det stadium, att de, hvad moderna in

.dustriartiklar beträffar, skola förb1ifva snarare konsumenter än producenter.

Ett hinder för upparbetandet af vår export utgör också, såsom Gude rik

tigt anmärker, våra industriidkares stora konservatism, deras motvilja för

.att lämpa sin produktion efter konsumenternas vanor och tycken., ja, efter

hvad vi af framstående svenska affärsmän. inhemtat, deras brist på till-
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mötesgående, åfveH när det gäller en så enkel sak SOln en varas inpack

ning. Deremot lllåste vi opponera oss mot Gudes påstående, att våra.

varors' goda beskaffenhet i och för' sig skulle utgöra något hinder för upp-

arbetandet af vår export, så att vi, för att t. ex. framgångsrikt kunna

deltaga i handeln på Östasien, skulle vara nödsakade att låta- vår produk-

tion antaga andra foriner eller med andra ord att låta den öfvergå till.

att blifva. qvuntitetsproduktion från att såsorn nu vara öfvervägande qva-·

litetsproduktion. Att utöfva massproduktion är nänlligen något som för-

visso bör på goda grunder i ett enskildt fall eftersträfvas, men som·

i andra utgör el1 helt och hållet förkastlig princip. De varor, sorrl på,

verldsmarknaden skapat Sveriges rykte, äro hufvudsakligen järn och-o

stålvaror, en hel del manufakturprodukter af finare qvalitet. Inom maskin

branschen hafva vi specialiteter, som stå högt i rop, såsaln t. ex. mejeri-

maskiner, tröskverk, ångturbiner, telefoner m. m. l)essa och andra artik

lar tåla icke vid en fö~sämring i qvalitet, utall skola just genolll sin,

utmärkta beskaffenhet öfverallt eröfra sig en lnarknad. Den goda varan,

finner alltid afnämare, äfven ifall dell är dyr, och om i Kina den allrnänna.

vähnågall stiger, skall det der vid sidan af den stora lnassproduktionens.

afnämare så srn.åningom uppstå kunder för finare varor af alla slag.

Inom vissa varugrupper kan elnellertid såväl den svenska sonl del};

norska industrien, i öfverensstälnrnelse med Gudes förslag, åstadkomma el1:

för östasiatisk export lälnplig lnassproduktion. Detta gäller t. ex. vår

nya elektrotekniska industri· och i allmänhet fabriker, sorn lämpa sig för

att drifvas af vattenkraft. Trämassa och papper borde t. ex. med tiden·

blifva en utnlärkt utförselartikel till Kina. Japaneserna tillverka visserli

gen såväl mekanisk som ken1isk trämassa och pa'pper af såväl bättre som

sämre qvalitet, men det bar visat sig, att man af japanskt trävirke svår-

ligen kan tillverka ett med det europeiska jämförligt fabrikat. Trots den,

inhemska japanska produktionen stiger pappersilnporten derför till Japan:

år ifrån år, och det- salnma gäller om Kina, der, allt eftersOln den euro-

peiska kulturell vinner insteg bland den inhemska befolkningen, pappers-

behofvet torde komnla att ökas ofantligt. Mycket sannolikt är bland annat,_

att så småningom en mängd dagliga kinesiska tidningar skola uppstå ..

Stora spridningsnlöjligheter finnas, såsom man lätt torde iIl:,se, om man

betänker, att en stor del af den lägre kinesiska befolkningen; åtminstone

i hamnstäderna, kan nödtorftligen läsa eller med andra ord känner så,
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pass många af de egendomliga kinesiska skriftecknell, att den stafvar sig

tfram genom enklare skrift. I flera af de kinesiska kuststäderna utgifvas

'också redan nu kinesiska tidningar, hvilk~ tryckas i stora upplagor och

:äro beräknade på de bredaste folklagren. Den nlest spridda af dessa

:säges för närvarande vara den i Shallgbai utkommande Shun.pao (Dags-"

~Dyheter), hvilken drifves fullständigt efter' europeiskt mönster nled en tal

~rik redaktionspersonal och använder llloderna europeiska tryckerilnaskiner*.

*
* *

Öfvergå vi nu till det svårlösta spörstl1ålet, onl hvilka åtgärdEn', vår

<;regering till frälujande af de förenade rikenas 'östasiatiska intressen bör

vidtaga, så framhåller minister Ove Gude 11ärvidlag såsom oundgängliga

r'åtgärder .dels upp'I·ättande af en svensk-norsk beskickning i Peking, dels ,

·ett fullständigt ordnande al de (ö/renade rikenas konsulära representation

':.i Östasien.

Vllder tredje hufvudtiteln af 1898 års riksdagsproposition finnes

'intaget Gudes förslag till upprättanilet af ell ny ~vensk-norskbeskickning

j Peking. Han framhåller deri, att han anser det vara nödvändigt för de

-förenade rikena att utsända särskilda beskickningar till såväl I{ina som

..Japan) för så vidt de skola kunna göra· hvad på dem .må ankornn1a för

..att skydda ~il1a redan nu i Östasien befintliga sjöfartsintressen och för att

.kunna befränlja utvecklingen af sina handelsförbindelser derstädes. Det

~har dessutom för konsulernas verksanlhet stor betydelse, att de vid kon-

* Jag kan icke neka mig nöjet att i detta sammanhang anföra ett litet aktstycke
,·som specielt bör intressera oss svenskar, ur den ofvanomnämnda Shanghai-tidningen
·.numret för den 26 juni 1898. Aktstycket utgöres af ett memorandum till kejsaren
.af Kina, hvilket skall hafva väckt mycket uppseende och som är författadt af en
japanes. Innehållet är i korthet följande:

Europas makter stode i begrepp att sönderdela Kina, hvars dynasti äfvenledes
vore botad. Äfven Japan hade i detta århundrade Bväfvat i en liknande fara. Men
·detta land hade undgått denna genom att införa europeiska institutioner och sär
skildt emedan det reorganiserat sin arme efter europeiskt nlönster. Kina måste följa
~Japan~ exempel för att förebygga sin undergång. FÖrfattaren hänvisar kejsaren af
Kina till en mängd exempel ur historien, men med en alldeles särskild förkärlek uppe
håller han sig vid den svenske konungen Karl XII. Europas makter hade på hans
-tid äfven velat dela Sverige sinsemellan. Men Karl XII, som läst sin Plutarkos och
-för hvilkens inre syn sväfvade den lysande förebilden af Alexander den Store, hade
ihjältemodigt upptagit kampen mot sina fiender.
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flikter mellan ·dein· och .underordnade infödda: embetsmän eller vid kränk~

ningar af landsmäns·rättigheter kunna räkna på det kraftiga st.öd, som

en i hufvudstaden bosatt, med diplolnatisk rang utrustad representant kan

erbjuda. En dylik representant skulle vidare, enligt Gudes åsigt, genom

personligt sammanträffande med deli kinesiska regeringens medlemmar

kunna blifva i tillfälle att lemna för de förenade rikenas export nyttiga

lneddelanden. .»Ingen», yttrar han, »som följt t. ex. den tyska handelns.

och sjöfartens utveckling på dessa länder torde kunna betvifia, att icke

dess snabba tillväxt bör i väsentlig grad tillskrifvas det energiska skydd~

soin den tyska regeringen beredt densalnma genom sina diplomatiska och

konsulära representanter.» På dessa och andra i förslaget .närrnare ut

förda grunder förordar Gude upprättandet af en beskickning i Peking för

det kinesiska riket och en beskickning i Tokio för Japan.

H vad beträffar kostnaden för en beskickning i Peking, hvilken ju i

detta fall närmast intresserar oss, så har Gude på grundvale11 af en jäm

förelse med anslagen till andra länders beskickningar derstädes beräknat,.

att den skulle kräfva följ3:nde anslag:

envoye extraordinaire och ministre plenipotentiaire, lön ------~----_.------------------ 36,000
legationssekreterare, lön ----.--------------~---------------------------------------------------------10,00(}·
tolk, lön ------------------------------------------.-----.---------------------------------------------------- 6,000
kinesisk ·skrifvare, lön ---------------------~--------------------------------------------------------- 1,000~

Summa kronor 63,000'

Härtill kommer en ytterligare kostnad af kronor 60,000 för ink?p af en

lämplig tomt samt för uppförande derå af ett beskickningshotell.

. Det af utrikesministern accepterade Gudeska förslaget rönte emeller-

tid motstånd från norska indredepartementet och norska regeringen, hvilka.

afstyrkte de~ nya beskickningens upprättande. Då konungen sedermera

i sammansatt statsråd anslöt sig till den norska regeringens hemställan,

kom derigenom anslaget till den nya legationen icke att upptagas på det.

förslag till utrikesbudget, som framlades för 1899 års riksdag~ Frågan

om i11rättandet af en svensk-norsk beskickning i Peking synes derför

bafva blifvit åtminstone tills yidare skjuten åt sidan, Oln också på senaste

tid, särskildt inoln norska venstern, röster höjts, hvilka framställa den

110rska regeringens afvisande hållning gent emot anslagskrafvet till denna.

beskickning såsom ett fe]grepp~

Ett ordnande af vår konsulära representation. i Ostasien måste enligt.
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Gude göras tillfredsställande -framför- allt" ur trenn-e olika 'synpunkter, näm-

ligen med hänsyn till handelns) sjöfartens och jurisdiktionens kraf.

Oln man till att börja med tänker på handeln, franlstår genast klart,.

hvilken skilnad det är mellan att hafva egna laIldslnän till konsuler och'

att endast ega utländingar, .som i första hand tjena sin egen nation och ."

i andra rummet de förenade' rik-ena. En -konsul af främmande nation

besitter också sällan den sakkunskap,' SOUl -är nödvändig för att kunna.

framgångsrikt tjena den nation, ban som konsul representerar. Man kai)·

äfven såsom regel antaga, att han oftast skall sakna den goda viljan, då.

det gäller att t. ex. till ledning för våra länders producenter lemna upp

lysningar om' oe möjligheter, som en fränlmande marknad erbjuder. Det-.

är alltid fara värdt, att våra länders önskningar skola kOll1ma i konflikt

med intressen för den nation; 80D1 den utländske konsuln 'såsom med

borgare tillhör. I detta fall förbjuder honom helt enkelt hans pligt att.

tillgodose våra intressen på egna landsllläns "bekostnad.

Den andra synpunkten, hvilken af minister Gude framhäfves såsom·

. en särdeles vigtig faktor, talande för att j Östasien hafva egna konsuler

af svensk eller' norsk nationalitet, är det domarekall, sorn derstädes och

särskildt i Kina åligger konsuln. Denne eger nämligen i sistnämda hindt

full domaremyndighet i alla lnäl, som -röra våra lände~~s undersåtar, såväL

dem emellal1 som i' förhållande till andra europeer och till infödingarna.

I Japan har numera en annan ordning inträdt, derigenolll att den kon

sulära jurisdiktionen derstädes i och med de nya traktaternas trädande i~

kraft blifvit uppbäfd. Men då vi i detta salnmanhang sakna anledning'

att närmare inlåta oss på de specielt japanska förhållandena, påpeka vi

endast i förbigående, att både Gude och de förenade rikenas nuvarallde·

generalkonsul i Shangbai ansett, att den ändrade ordningen i Japan snarare·

skall bidraga till att öka än till att lninska konsulernas arbete med juri-

diska spörsmål derstädes.

Den tredje omständigheten) hvilken enligt Gude visar vigten af att

ega egna »consules Inissi», rör de förenade rikenas sjöfartsintressen. »Det,

är tydligt», skrifver hall, »att om en främmande lnakts consules Inissi,

kunna låta sitt eget lands fartyg komma i åtnjutande af en eller annan·,

fördel framför våra fartyg, är det deras pligt såsom sitt lands representan-·

ter att först och främst låta denna fördel komlna deras landslnän till godo..

En köpmanskonsul åter, sonl i regeln sjelf är befraktare, stundom sjelf"
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--redare eller agent. för något af de större japanska eller kinesiska ångbåts-

-bolagen, kotulner lätt i konflikt nlellan sin pligt som konsul och det egna

-intresset, och det är väl knappast tvifvelaktigt, att vågens visare skall peka

i den riktning, SOlU för honom sjelf är fördelaktigast, men dermed äro

:icke våra rederier betjel1ta.»

För närvarande ega de' förenade rikena i Kina endast ett fack·

konsulat, som blifvit förlagd~ i Shanghai, och" för öfrigt i hela det ofant

-liga riket endast några kÖplnanskonsuler. I det af Gude utarbetade kon

~sulatförslaget föreslås bibebållandet af generalkonsulatet i Shanghai saInt

-·upprättandet af två nya fackkonsulat, ett för norra och ett för södra Kina.

Landet skulle derigel10m kOlnnla att delas i tre distrikt, af hvilka hvart

-och ett för sig skulle blifva någorlunda öfverskådligt och derigenom sätta

~konsuln i tillfälle att kunna på ett tillfredsställande sätt inarbeta sig i för

.hållandena.

Såsom varande hufvudplatsen för all europeisk verksamhet i Kina,

-lned hänsyn till såväl handel som skeppsfart, bör Shanghai bibehållas

:såsom säte för _en generalkonsul, hvilken framdeles tillika bör vara general

.konsul för hela I{ina samt l1afva mellersta Kina som sitt speciella kon

:sulatdistrikt. Den konsul, som i södra Kina, skall hafva sitt verksamhets-

fält, bör bafva sitt säte i Hongkong, oaktadt staden icke är kinesisk,- utan

·en engelsk koloni. - Lämpligheten af en sådan anordning framgår nälnligen

·deraf, att ingen af det södra Kinas egna städer kan ens tillnärlnelsevis

11uäta sig med nämnda stad i betydelse SåSOlll handels- och sjöfartscentrum.

Med hänsyn till upprättandet af ett fackkonsulat för norra Kina

:har Gude i sitt förslag stält sig något tveksam i valet mellan Tientsin

·()ch Newchwang. Båda dessa städer ega betydande handelsomsättning,

Inen då han slutligen föredragit TientsinJ oaktadt Newchwang kunnat

'uppvisa ett större antal inklareringar af norska fartyg än den först

l1ämnda staden (1896: 62 mot 45), är detta be.roende på, att han anser

'f"fientsin ega större politisk betydelse, såsom varande det europeiska kultur

.arbetets förpost i norr eller lned andra ord den plats, hvarifråll eröfringen

.af Kinas gamla hufvudstad Peking, som hittills utgjort det säkra bålverket

-mot allt framåtskridande, en gäng skall kOffilna att ske.

I{ostnaden för inrättandet af de tre ofvannämnda konsulaten i I{ina

beräknas af Gude till 65,000 kronor, hvilken summa han fördelar på föl

jande sätt:
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1. G'eneralkonsulatet i Shanghai.

Generalkonsulns lön .. Kr. 18,000
I{ontorsbidrag_____________________ 6,000

24,000
Vicekonsulns lön ~______________ » 9,000

Summa anslag kronor 33,000 33,000

När till generalkonsulns fasta anslag Kr. 24,000
läggas de beräknade konsulatafgifterna ) 5,200

skall hans årliga inkomst uppgå till Kr. 29,200

'2. Konsulatet i Tientsin.
Konsulns lön Kr. 15,000

anslag till kinesisk tolk och skrifvare__·____ ) 1,000

Summa anslag kronor 16,000 16,000

beräknade konsulatafgifter ) 2,600

SUIDn1a inkomster kronor 18,600

"3. Konsulatet i Hongkong.
Konsulns lön Kr. 15,000

anslag till kinesisk tolk och skrifvare______ » 1,000
----

Summa anslag kronor 16,000 16,000
beräknade· kons ulatafgi fter ~~___________________ )) 2,500

----
Summa inkomster kronor 18,500 _

Summa anslag för~konsulaten i Kina.______________ Kr. .65,000

129

I sitt kOl1sulatförslag sysselsätter sig Gude särskildt utförligt nled

-sjöfartsförhållandena .i de trenne städer, för hvilka han föreslår svensk

norska fackkonsulat. Det framgår deraf, att Norge vid tidpunkten. för

"Gudes besök hade att i Kina uppvisa icke obetydliga sjöfartsintressen.

Vi skola längre fram få tillfälle att se, att dessa sederrnera tyvärr tyckas
. ~

hafva gått något tillbaka. Vi vilja elnellertid till att börja filed något

närmare granska de af Gude lemnade uppgifterna för att äfven i fråga

-om' Hongkong vederbörligen komplettera dem. Vi rikta dervid först vår

uppmärksamhet på Shanghai. Angående sjöfarten på denna stad 1896

.anmärker Gude, att· den visar ett antal af 7,002 in- och utklarerade

fartyg, hvilket betyder en ökning från närmast föregående år af .193

fartyg.* Denna ökning har nästan helt och hållet egt rum under skall

·dinavisk flagg. För att åskådliggöra .del1 dåvarande situationen lelnna vi .

* Följande lista visar de olika' nationernas deltagande i skeppsfarten på
.Shanghai. Antal och drägtighet af till Shanghai under år 1896 inklarerade och ut
·klarerade fartyg fördelade efter de olika nationernas flaggor.

·9
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ÅNGARE
Inklarerade

I Med last I I ballast
Antall-Tons Antal I Tons

28.248
47.510

913
2.332
1.594
1.518

966
67.087

150.168

3.988.604 .

2.252.907 .
15.885

260.681 :
117.137

2.814
7.152

160.786
21.264
29.686

146.437
888

822.799

28 \

44 \
2
4
2

1
2

347

430 I
3.5241

Summa

I
1.691

6

234
58

2

12
206
12
12

113
2

746

3.094 I 3.838.436

Antal I Tons

1.301
1.826

280

7.988

7.267

55.911

7.152
10.468

6.995

11.293 I
107.0741

-- I
3.676 \

7.0831

114.157 I

12
14

4

lO

161

130 1

25 1 26947
421 45.684
1 633
4 2.332
2 1.594
1 1.518
2 966

337 63.411

414 I 143.085 I
3.394 I 3.874.447 I

Flagg

Brittisk._. __ .._.._. __ . _. __ . _....
Amerikansk .-"-' -- ' ._- _.._-
Tysk .._._ .._ ._ _ _ _.._.
Norsk _ _.._.._ _._.__ _.._ __ .. __
Nikaraguansk..-.__ ._. .. ._ .._....._.

~:;::~k::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1
Summa segelfartyg .-- ..-..---.-- ·.--.- ... 1

Totalsumma --.-...---.--.. --.-.. --- --_._.. _.1

I I I

;:~~~~:~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 1.::~ I 2.:~:::~: 5:
Fransk __ '.' ._ .._ __ .-- -- __ o 58 117.137
Holländsk .._ _ _ _..__ ._ __ 2 2.814
Dansk __ _ _ _ _._.._ _ _.
Norsk ._. __ . _ .__ .. .. .. 192 150.318
Rysk._._ __.._ _ __ .__ ._.._..__ ._ .. __ ._. 8 14.269
Österrikisk _ _.._ __ -._._ ._- 12 29.686
Japanesisk ._ _ __ __ ._.. __ ._.._.._....._. 108 138.449
Koreansk ._. _ __ _.._. __ o • __ •• •• __ o 2 888

Kinesisk ._ __ __ .. ._. __ . -.-'.'-.---' ·-·1 783 811 506 I 13

Summa ångare .__ ._ __.._.. _. _.1 2.980 1 3.731.3621 1141

SE G E LFA~ '1.' Y G
I n kl arerade1--------------;-----

ÅNGARE
Utklarerade

Med last I ballast I
. Summa /summa in- och ut-

. Flagg klarerade

Antal I Tons Antal I Tons I Antal I Tons I Antal I Tons

I I I
Brittisk ._. '-".' '.' ... '-"-' .-.... 1.551 2.091044 ]28 161.642 1.679 2.252.686 3.370 4.505.593
Amerikansk...._....._....._..., 6 15.885 6 15.885 12 31.770
'Tysk ...._._..._._... __ ._.._.... _.. 156 192.534 77 66.038 233 258.572 467 519.253
Fransk .._.........._.._..__ ....._ 58 117.998 1 816 59 118'.814 117 235951
Holländsk.-- ._..,- ._...,...... -.. 2 2.814 2 2.814 4 5.628
Dansk ............................_- 7 4.172 4 2.384 11 6.556 23 13.708
Norsk......... _._ .-.-.. '-' --- ._. -" 114 87.341 92 73.585 206 160.926 412 321.712
Rysk ._..-....._.._..._.._.._...._. 7 11.679 5 9.585 12 21.264 24 42.528
Österrikisk .......-.._. '-' ..-._- 12 29.686 12 29.686 24 59.372
Japanesisk _.- ..--.- ~_ .. .... - ._- _.. 100 129.836 14 16.114 114 145.950 227 292.387
Koreansk ....._.... _. __..._....._ 2 888 2 888 4 1.776
Kinesisk .........._---_ .. _... _.. , 713 787.882 I 25 27.531 I 738 815.413 1.484 I 1.638212

Summa ångare ....-- ..-....-.\ 2.728/ 3.471.759 1 3461 357.6951 3.0741 3.829.4541 6.1681 7.667.890

SEGELFARTYG
Utkla r erade

Brittisk ._. --............-...-.. -.. 1~ I
12:608 14 16.512 , 29

1

29.020 I 57 1 57.268
Amerikansk._ ... -..... _........ 11.375 34 32.979 42 44.354 86 91.864
Tysk ....__ ._.._..............___.. 2 913

~I
913

1

4 1.826
Norsk... ,_. _....-__ o •••••• '-' ••• - •• 3 1.628 1.628 7 3.960
Nikaraguansk .-...........____. 2 1.594 1.594 4 3.188
Havaijsk ..................•..... 1 1

1.
518

1 f

32; I
1.

518
1 67~ I

3.036
Siamesisk _..._.... ,."., __, .._,., 2 966

--21
'966 1.932

Kinesisk _o••••••••••• _ ••__ •••••• 321 64.138 1.847 65
1

,985 133.072

Summa segelfartyg ._...._.~ 3541 94.640 I 50 I 51.3381 4041 145.9781 8341 296.146

.Totalsumma. ._.._.... · __ .-- ... 1 3.0821 3.566.399 l 3931 409.033 I 3.478\ 3.975.4321 7.002 [ 7.964.036
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nedall en procentberäkning med hänsyn dels till lasttonnagets, dels till

lasttonnagets plus barlasttonnagets fördelning mellan de olika nationerna,

Kina undantaget, i fråga om till Shanghai inklarerade fartyg under år

1896. Enligt vår uträkning gestaltar sig den ifrågavarande fördelningen

1896, det år, hvars siffror Gude i sitt förslag begagnar, i Shanghai på

följande sätt:

Endast last Summa (last plus ballast)
Under brittisk flagg_______________ 74,1 73,5

tysk ._.. _.._..__ 8,4 8,1
norsk .__ .__ . .___ 5}1 5,3
japansk • . ._.._.. __ 4)6 4,7
fransk _, .________ 3,9 3,8

öfriga nationer fiagg~o_r__3_,9_. 4,_6

Summa 100 100

On1 man bortser från den under kinesisk flagg gående skeppsfart~n,

se vi alltså, att Norge i Shanghai år 1896 intog tredje platsen bland de

derstädes i sjöfarten representerade nationerna och att det kom l1ärmast

efte~ England och 'ryskiand.

En procentberäkning med hänsyn till det inklarerade lasttonnaget

i Tientsin, verkstäld efter s.amma grunder som de11 vi nyss anfört för

Shanghai, gestaltar sig år 1896 på följande sätt: *

* Skeppsfarten på Tientsin 1896 (hamnstaden Taku).

ANGA~E

In klarerade

Flagg
I

Med last I I ballast 1 Summa
--xn~1 Tons- Antal-l-Tons --:A:--n-ta-=-l--;-j~T-on-s-~

Brittisk······.·····_.· ...._·.····· ..·_·······_·_···_1 274 273.384 71 7.382 2811 280.766
Tysk '.' __ o ••• _ •• _._ ••••••• __ ._•••••• _ ._. ••• ••• 6 4.737 6 4.737
Norsk _ _.._ ._ __ _ .\ 42 33.223 4 3.656 46 36.879

I~~:;i~~~~':::~: :::::::::::::::::::::::: ::::::::-1 2:~ I 2::'m 45 17.244 3:~ 2:::~E -I

Summa å~~·~~·~-·~~~~~~~~~~~~~~_·~~~~~~~~~~~~~~~~~1 6t21 576~5881 56\ 28.282 I 6681 604.870 I
-------------'------

SEGE LF'ARTYG
Inkl arerade

;S~~~a~~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1
Summa segelfartyg -. _ __ __ 1

Summa summarum._. '.' -- - 1

20 I 10.747

2
7, 3.800

1.238

291 ]5.7851

641 j 592.373 l

335

3351

28.617 l
30 I

6981

11.082
3800
1.238

16.120
-t·

620.990
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Summa (last plu~ ballast)

79,6
10,1

7,6
2,7

100,0

Endast last

Under brittisk flagg_______________ 80,0
» norsk »_______________ 9,4

japanesisk flagg -----__~_ 7,8
öfriga staters utom Kina 2,8----------

Summa 100,0

Den tyska skeppsfarten på Tientsin representeras under samma tid

endast af 6 inklarerade och 2 utklarerade ångare samt af 2 inklarerade

segelfartyg. Enligt en af Gude lneddelad jäinförande tablå öfver i Tientsin

utklarerade fartyg under de fem senaste åren visar den norska skepps

farten en ökning frå:n 22 fartyg år 1895 till 46 år 1896. Han påpekar

vidare, att under det att summan af fartyg för samtliga nationer i Tientsin

icke myc~et stigit sedan år 1891, bar antalet norska fartyg, från att 1892

utgöra endast 3, ökats till den numera jämförelsevis höga siffran. England

har förhållit sig stationärt, och den tyska skeppsfarten har minskats från

128 år 1895 till endast 8 år 1896.

Gnde, hvilken egel1dolnligt nog icke haft någon skeppsstatistik från

Hongkong* till sitt förfogande, angifver såSOln stöd för sin motivering till

förläggandet af det nya svensk-norska fackkonsulatet för södra Kina till

Hongkong, att den norska skeppsfarten oc~så i denna hamn i fråga Oln

ANGA~E

Utklarerade

Antal I TonsI
Summa in- och ut

klarerade

I
Med last I I ballast I Summa

Antal I· Tons Antal I Tons Antal I Tons
Flagg

Brittisk ___ .____ o ___ • ______ ._. __ • __ 210 I 203.360 71 77.406 281 280.766 562
1

561.532
Tysk _._. ______._._. ___ .. __________ 2 1.243 4 3.494 . 6 4.737 12

1

9.474
Norsk __.._. ___ ._.. __ .__ ....-- __ o ••• 15 13.669 31 23.210 46 36.879 92 73.758
Japanesisk .. __ •• e _________ .. __ •• _ 12 10.866 21

~~841
33 27.750 I 66 55.500

Koreansk .________ ._.._.._____ .__ 1 444 -- l 444
60~ I

888
Kinesisk -._.__ .. _--_...-... _-----._- 266 21.9.593 35 34.701 301 254.294 508.588

Summa ångare __ .. __ 1 506 I 449.1751 1621 155695/ 668 I 604.870 I 1.336 I j1.209.740

SEGELFARTYG
Utktare rade

Brittisk "'" -- 31IAmerikansk__ __ 11
'j ~::~:·~~~~;~:~~;~·::·::::::I --41
l S:ma summarum ....-.-.-.--1 510 I

1.366
452

1.818 I
450.993 I

9.381
3.348
1.238

13.9671

169.6621

10.747
3.800
1.238

15.7851

620.6551

411 21.829

1441 7.600 I
2.476

59 I 31.905\

1.3vb I 1.241.645

* Vi meddela här efter »Hongkong Government Gazette) vederbörande hamn
myndigheters officiella rapport angående skeppsfarten på Hongkong. år 1897.
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in- och utklarerade fartyg skulle intaga tredje platsen, närmast efter

'England och Tys~land, hvilket antagande, såsom vi 'strax skola visa, icke

är fullt exakt. En procentberäkning med hänsyn till det inklarerade

tonnaget till Hongkong gestaltar sig för år 1897 på följande sätt:

Sumn1a (last plus ballast)

Under engelsk flagg________________________ 71,2
tysk 14,1
japansk ) ~_.___________ 5,2
fransk .____ 3 °
svensk och norsk flagg --_______ 2,7 (hvaraf Sverige 0)2)
dansk flagg 0,6

italiensk. 0>3

amerikansk flagg 1,3
österrikisk » ~_. .________ 1,1
rysk »_____________________ 0,25

öfriga staters flaggor ' 0,25

Summa 100,00

Ehuru procenten af skandinaviska fartygs deltagande i skeppsfarten

på Hongkong sålunda icke ställer sig fullt så fördelaktigt SOlU på Tientsin

och Shanghai, äro icke desto n1indre de anförda siffrorna glädjande nog.

Antal och tonnage af i Victoriahamn in= och" utklarerade fartyg af olika nationaliteter.

(Coly of Hongkong bfr. Returns III & IV Harbour Master's annual retlll'nS for year ending 31st Decber 1897)

I Inklarerade Utklar erade

Fartygens nationalitet Med last
I

I ballast
I

Summa Med last
I I ballast

I Summa

Fartyg I Tons I Fartyg I Tons I Fartyg I Tons Fartyg l Tons l Fartyg I Tons I Fartyg I Tons

Under Amerikansk flagg 481 68,246 66 8,621 114 76,867 102 57,956 10 13,933 112 71,889
}) Österrikisk )' 27 66,594 - - 27 66,591 27 66,594 - - 27 66,594
]l Brittisk ~ 3,073 3,963,091 319 170,060 3,392 4,133,151 3,258 3,944,732 133 190,883 3,391 4,135,615
» Kinesisk » 176 228,648 22 26,971 198 255,619 195 253,748 3 2,141 198 255,889 :
1J Kinesisk djunker 13,890 1,089,281 15,099 629,458 28,989 1,718,739 13,246 1,208,843 15,568 513,713 28,814 1,722,556
]l Dansk flagg 65 32,149 8 3,549 73 35,698 65 32,128 7 2,984 72 35,112 '
» Holländsk » ' 2 1,644 2 1,64.4 4 3,288 3 2,466 l 822 il 3,288
]l Fransk » 143 169,304 2 1,478 14.5 .170,782 144 170,043 1 739 145 170,782 .
» Tysk ') 602 752,546 80 66,109 682 818,655 602 734,735 80 84,181 682 818,916 i
]l Hawajisk 11 4 8,256 - - 4 8,256 4 8,256 - - 4 8,256
» Italiensk » 13 18,913 1 794 14 19,707 14 19,707 - - 14 19,707
]l Japansk » 148 295,373 4 4,285 152 299,658 130 257,928 22 41,690 152 299,618
]l Norsk 1J 109 113.. 371 33 30,408 142 144,<75

1

109 115,602 34 29,217 143 144,819
]l Rysk '11 5 14,585 - - 5 14,585 5 14,085 - - 5 14,685
]l Siamesisk J) 3 1,621 - - 3 1,621 3 1,621 - - 3 1,621
» Spansk ]l 5 2,050 1 716 6 2,766 1 4 1,750 1 300 5 2,050
]l Svensk » 11 10,879 2 1,339 13 12,218l 12 11,229 1 989 1S 12,218

Summa I 18,32416,83'6,5511 15 639 945,8281 33,96317,782,37911 17,923\6,901,923[ 15,8611 881,5921 33,78417,782,615
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Om ll1an får tro ett till minister Gude från vår vice konsul på platsen

lelnnadt ll1eddelande, skulle skeppsfarten på Hongkong under skandinavisk

flagg de senaste åren hafva ökats betydligt. Enligt detta ställer sig l1ämligen

de· förenade rikenas deltagande i skeppsfarten derstädes på följande sätt:

1892 .. __ .. 34 ångfartyg
1893 _. __ ._______ 60
1894 . .___ 77

1895 _~-_.. -...._ 127
11396 _. .. 101
1897 __ . __ ._. . 162 . >

39,772 tons
65,703 »

71,132' »

145,360 )
98,006 »

162,109 »

Då Hongkong, såsom vi förut påpekat*, ehuru varallde engelsk koloni,

såsom distributionscentrum för Kina eger större betydelse än någon kine

sisk stad, torde redan detta förhållande tillräckligt motivera inrättandet

af ett fackkonsulat derstädes för de förenade ~~ikena.

Gude frau1båller i sin i Svensk Export införda rapport, att saknaden

af skandinaviska affärshus i Kina innebär en hotande fara för det norska

sjöfartsintressets bestånd i ostasiatiska farvatten. Denna omständighet

~illika med vår bristfälliga diplomatiska och konsulära representation der

ute har enligt bonom utgjort mäktiga hinder för ett kraftigt befräm

jande af våra il1tressel1. De seilast~ årens siffror synas också i detta

fall gifva Gude rätt. Den norska skeppsfarten hade nämligen, särskildt

under åren 1896-97, eller vid den tidpunkt då Gude besökte' Kina, varit

särdeles liflig, men har sedan dess på ett ganska betänkligt sätt gått till

baka. Det in- och utklarerade tonnaget för svensk-norska fartyg (hvaraf

ett ringa fåtal voro svenska) visade för alla Kinas traktathanlnar under

åren 1893-98 enligt Inlperial Maritime CustOlTIS rapport år 1.899 föl

jande siffror:

In- och utklarerade svenskanorska fartyg från 1893 till 1898.

1893 I 1894 1895 1896 1897 1898

Antal I Tons 1Antal I Tons 1Antal I Tons 1Antal I Tons 1Antal I Tons 1Antal I Tons

224 1140,1731 471 1288,0511 595 1429,48511,126 1870,1731 7291619,7421 498 1440,554

Den starka tillbakagången åren 1897-98 är, som man ser, i hög

• Jämför sid. 93 och följande.
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grad anmärkningsvärd. Ännu sämre ställer sig prognosen för den norska sjö

fartens stälhling i Kina, om vi till utgångspunkt för vårt bedöID'ånde

taga siffrorna för ,Tientsin, den stad, der enligt Gude norrlnännen mest

segerrikt kunnat bestå täflan lned de öfl'iga nationerna. Utklarerade

tonllaget för norska fartyg utgjorde der år 1898 enligt nyss citerade

Returns of Trade för Kinas traktathamnar år 1899 icke mer än 16,290'

tons efter att Ila varit uppe på så höga siffror som 36,879 tons år 1896

samt 42,640 tons år 1897. Orsaken till den norska skeppsfartens starka

tillbakagång i de ostasiatiska farvattnen torde närlnast, vara att för

klara i sammanbang med det kolossala uppsving, s'om samtidigt egt rum

'i fråga om Japans skeppsfart. S,~llllnanlagda tonnaget för i de kinesiska

fördragshamnarna in- och utklarerade japanska fartyg belyses under åren

1893-98 af följande siffror:

In- och utklarerade japanska fartyg från 1893 till 1898.

1893 1894 1895 1896 1897 1898

Antal 1 Tons IAntal I Tons 1Antal I Tons 1Antal I Tons 1Antal I Tons 1Antal I Tons

623 1566,3791 420 1379,04,41 108 1121,6911 546 1565,9921 653 1660J7071 2,26211,569,1341

Den stora stegringen af det japanska tonnaget åren 1897 och

1898 fortgår parallelt rned det norska tonnagets tillbakagång. Det lider

väl derför intet tvlfvel, att här ett norskt intresse blifvit försulnmadt,

om det också torde vara ganska vanskligt att kunna afgöra, i hvad mån

denna omständighet nlåste anses bero på en slappad enskild företagsanlhet

€ller bör skrifvas på den konsulära representationens skuldkonto. I hvarje

. lall bör det skedda betraktas såsom en kraftig eggelse till nya ansträng

l1ingar, och särskildt kunna norrluän11e11 bafva goda skäl att fordra" att

de genom de11 konsulära representationen skola få sina intressen i Öst

asiell bättre tillvaratagna än hittills.

*
* *

Ungefär samtidigt med 111inister Gudes resa i Östasien började dels

med anledning af densalnrna, dels också af andra skäl intresset att vakna

både i Sverige och Narge för utvecklandet af våra handelsförbindelser

'med den fjärran östern. I ·Kristiania startades Det Overseiske kompani,
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ett· export och irnportbolag för drifvande af handel på Östasieli och sär

skildt på Kina, under ledning af herrar Arnold och Einar Björnson, den

sistnämnde en son till skalden Björnstjerne Björnson. Herr Arnold hade·

som norska statens stipendiat förut studerat affärsförhållandena i I{ina"

och herr Björnso11 hade i tolf år varit anstäld derstädes i det kejserliga

sjötullverket och derigenOlTI haft tillfälle att taga noggrann kännedom om

den kinesiska marknaden, hva'rjämte han också kOlnmit i personlig berö

ring lned en stor del af de i Kina bosatta, mera frarnstående och infly

telserika europeerna.

På hösten år i898, strax efter minister Gudes hemkolTIst från sin

östasiatiska resa, väcktes i Stockholn1 på initiativ af de förenade rikenas

generalkonsul i Alexandria herr C. Belinfante Östberg ett förslag att bilda

ett aktiebolag för afsättande af svenska produkter i Östasien. Man' ville

på något sätt söka förbin<;la denna affär med det redan af herr Björnson

i Kristiania etablerade Overs0iske kompaniet. Planen gick sålund~ ut på.

att bilda ett stort svensk-norskt handelsbolag, hvilket, ehuru de båda län

dernas la,gstiftning lade hinder i vägen för affärens organiserande såsom

en el?då bolagsorganisation, likväl skulle drifvas under en gemensam öfver...

ledning.

InbjudniiJg utfärdades till ett möte å Järnkontoret den 5 novenlber

.1898, och var inbjudningscirkuläret undertecknadt af förre utrikesnlillistern

friherre Hochschild, i egenskap af exportföreningens ordförande, af öfver

RtåtbåJlal'en friherre Gust. TamlTI, SåSOlll Järnkontorets ordförande, af ge

neraldirektör Rich. .Ltkerrnan san1t af generalkonsul C. Belinfante Östberg.

Mötet egde run1 på den utsatta dagen under friherre Hochscbilds ord

förandeskap i närvaro af H. K. H. Krollprinsen sa1l1t ett hundra.tal in

bjudna. Resultatet af mötet blef tillsättandet af en kOlllite ~Jör att ut

.reda frågan, och fick denna slutligen, sedan den kompletterat sig sjelf med

anledning af några afsägelser, följande sammansättning: direktören J obn

Bernström, generalkonsuln Axel Jobllson, vice häradshöfdingen Marcus

\Vallenberg, grosshandlaren Jesper Svedberg, grosshandlaren Knut Boh

man, 11err Einar Björnson samt grosshandlaren Henrik Axelson. I en

skrifv'else af d~n 22 november 1898 till civilruinistern framlade komi

t,en resultatet af sina' öfverläggnillgar. Komiten fralnhöll deri, att den

på gruIld af del1 rådande knappa penllingetil1gången ocl1 då fullt nöjak

tig utredning icke, förefanns Olll afsättni.ngsförhållandena i Östasien icke
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trodde tidpunktell för närvarande vara lämplig för bildandet af 'det ifråga-o

varande af1ärsbolaget, men att den ansåg det vara af största vigt att få.

en utredning till stånd, huruvida någori afsättning på den ostasiatiska

marknaden kunde vara att vänta.

»Då en dylik utredning», heter det slutligen, »endast torde kurina,

åstadkommas genom att till ort och ställe utsända stipendiater, få under

tecknade vördsamt anhålla, att berr statsrådet behagade hos Kongl. Majt.

utverka att tillfälle beredes dugliga, helst i lämpliga industrigrenar tek'

niskt bildade affärsvana lnän att få i Kina studera afsättningsförhållan

dena för svenska produkter och att, för den händelse de n1edel, SOln fin

nas af riksdagen för sådant .ändamål anslagna, icke tillåta utdelande af

stipend~er af tillräcklig storlek, herr statsråd'et ville taga i öfvervägande,

huruvida icke n1edel kunde beredas på annat håll för ifrågavarande ända

mål, och vore det dervid synnerligen önskvärdt, att sakkunniga affärsmän

finge tillfälle att yttra sig om de ifrågasatta stipendiaternas lämplighet för

uppdraget i fråga».

Civilministern infordrade öfver denna skrifvelse Kommerskollegii ut

låtande, h vilket blef afstyrkande, dels på dell grund att kollegiet ansåg'

en dylik utredning kräfva allt för betydliga penningeuppofiringar, dels,

emedan det trodde, att det skulle ställa sig svårt att finna personer med

tillräcklig köplnannautbildning för att kunna med någon utsigt till fra.m

gång utföra den af komitell föreslagna undersökningen. Med anledning'

deraf fann civillninistern komitens skrifvelse icke kunna för närvarande

till någon vidare åtgärd föranleda.

Oln ernellertid det af herr Östberg m. fl. projekterade ostasiatiska

handelsbolaget icke kOlll till stånd, torde det' nog till en del åtminstone·

böra tillskrifvas andra faktorer än denl som ofvan kommit till synes. An

dra planer af större omfattning och bättre förberedda voro sanltidigt i

görningen, ehuru deras innebörd först senare blifvit bekant. 11en för att

i detta fall kunna klargöra satnrrlanhanget, torde det vara nödvändigt att

gå något tillbaka i tiden och rikta vår uppmärksalnhet på de nya

betydande företag, 11vilka i och för utvidgandet af de skandinaviska förbindel

serna i Östasien hade startats i DanInark. Såsom vi förut påpekatt

hade Danmark redan tidigt riktat företagsamh'etell n~ot dessa aflägsna

länder. Början hade gjorts på Privatbankens il1itiativ nled Det Store Nor

diske Telegrafselskabs' anläggning af telegrafkablar mellan Sibirien samt
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Japan och Kina. Det blef en tradition, som sedermera icke skulle af

brytas. I Siam t. ex.' har Danmark, tack vare enskild företagsamhet och

·energi, så småningom lyckats vinna insteg för sina intressen. Under de

~enaste åren hafva nämligen ett ganska stort antal danskar arbetat sig fram

till b~märkta platser derstädes. De hafva slagit under sig stora affärer och för

längre tid lyckats skaffa sig koncessioner på grufvor, skogar, elektriska

anläggningar och spårvägar m. m. Det var också för att verk~amt

kunna stödja dessa Danluarks växande handelsintressen derute som man

sedan satte i gång dels en storartad rederirörelse genom bildandet af det

.ostasiatiska kompaniet, dels nu senast den nya bank, som fått namn af

.The Bank of Siam. Fyra män llafva frau1för allt knutit sina' namn

vid bildandet af dessa företag, nämligen etatsrådet Glucbstad.t, bank

-direktören Heide, amiralen A. de Richelieu samt kaptenen H. N. Andersen,

hvilken senares köpmannaverksamhet i Bangkok varit af afgörande bety

Jelse för de nya företagen. Det dansk-ostasiatiska kompaniet, hvilket bil

dades för att mellan Danmark och Östasien inleda direkta sjöfartsförbin

-delser, i afsigt att bruka Köpenhamn som hufvudqvarter och dess frihamn

såsom distributionscentrum, fick snart en ökad betydelse genol11 den in

tima förbindelse, som det år 1899 ingick med tvenue då nybildade ryska

.bolag. Det första af dessa, det rysk-ostasiatiska kompaniet, konstituera

des i början af år 1899 lned ett kapital af 3,000,000 rubel. Det andra,

som fick namn. af det rysk-ostasiatiska ångfartygsaktiebolaget, stadfästa

des af kejsaren den 15 111aj 1899 och är egentligen endast ett dotterbolag

af det förra, i det att det förra ingår såsom hufvudintressent i det senare.

I det första af de båda ryska bolagen ingår åter såsom hufyudin

tressent det dansk-ostasiatiska kompaniet, och står det ryska bolaget i följd

deraf delvis under dallsk ledning. Ändamålet med hela denna invecklade

bolagsapparat är att sätta det dansk-ostasiatiska kompaniet, SOlD åtagit

sig att via Köpenhamn underhålla direkta förbindelser mellan ryska Öster

sjöhamnar och Östasien, i tillfälle att kunna fullgöra dessa sina ingångna

förbindelser. Såsom delegare i ryskt bolag kan nämligen det danska bo

.laget tillgodogöra sig de.fördelar, SOlU den nya ryska cabotagelagen, hvilken

.är ämn3.d att träda i kraft år 1901, tillförsäkrar specielt ryska rederiföre-

tag. Enligt denna lag kunna varor endast under rysk flagg transporteras

mellan ryska hamnar. Under lagens bestämmelser falla alla sibiriska bamnar,

bland hvilka t. ex. i Östasiell Wladivostok. Genoln denna anordning
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kOlnmer det dansk-ostasiatiska kompaniet också att åtnjuta statsunder

stöd af den ryska regeringen, så till vida som denna åtagit sig att för

'€n tid af tio år betala bolagets afgifter till Suez-kanalen. Den enda kon~

,kurrent, som det danska bolaget kOlurner att få med afseende på frakter

mellan ryska hamnår och Östasien, är den så kallade ryska frivilliga

flottall. Men del1na upprätthåller företrädesvis förbindelserila mellan

Svarta hafvets hanlnar och Östasien, under det att det danska bolagets

.ångbåtar komIna att utgå från Petersburg, Revaloch Libau. Den frivil

liga flottan åtnjuter likasom de danska båtarna fördelen af att få sina

afgifter till Suez-kanalell erlagda af ryska staten.

Vi hafva något, utförligt sysselsatt oss 111ed ofvannämnda dansk·

~yska bolagskombinationer, emedan den derlned sammanhängande rederi

rörelsen i viss mån redan nu tangerar svenska intressen. Det östasiati

ska kOlupaniets båtar anlöpa nämligen Göteborg, och det ingår

·dessutom i planen, att de också framdeles skola angöra Stockholm.

Men dertill kommer den icke mindre vigtiga omständigheten, att existensen

af de danska balldelsintressena i Siam och den dermed förbundna

rederirörelsen gifvit upphofvet till den nya sialnesiska banken, i hvilken

()ckså svenska pengar äro engagerade. Grundkapitalet till denna bank

..utgör 1,000,000 pund sterling eller omkring 18,000,000 kronor, och har

.banken af den siamesiska regerin'gen erhållit en för en tid af 100 år gäl

lande sedelutgifningsrätt. Den första iden till det stora företaget säges

hafva utgått från amiral A. de Richelieu, men har kunnat realiseras först

-och frärnst på grund af 111edverkan af ,Landlnansbankens direktör, etats

rådet Gliicbstadt, något som ju också är helt l1aturligt, då det varit genom

.hans och I...Jandmansbankens stöd sonl det dansk-ostasiatiska kompaniet i

,sin nuvarande forIn komIDit till stånd. Om sålunda den nya siamesiska

banken upprättats på grund af danskt initiativ och går under dansk: flagg,

·är den dock en skapelse af ganska internationell karakter. Det nödiga

kapitalet har nämligen anskaffats af fran1stående banker från fem olika

,stater, nämligen Danmark, Sverige, Frankrike, Tyskland och, Ryssland.

De svenska kapitalisterna hafva dervid gjort till vilkar, att uti bankens

styrelse i Bangkok Sverige skall vara representeradt genom en medlem,

hvilken der skall ega till sin alldeles speciella uppgift att undersöka de

möjligheter, hvilka kunna yppa sig för beredandet af en sV8nsk export

till Siam eller till östasiatiska platser i alhnänhet.



140 1898 den 24 november.

Det nya bankföretaget har, såsom nyss blifvit påpekadt, bland annat.

'fått sig tillerkändt rättigheten att utgifva sedlar i Sianl. Härvid är dock

att nlärka, att för närvarande sedlar, utgifna af tvenne andra banker;

nämligen af The C~hartered Bank of India, Australia & China samt. rrhe·

Hongkong and Sbanghai Banking Corporation cirkulera derstädes. Af

dessa är den sistnämnda banken utan jälnförelse den vigtigaste. ~fed

hufvudsäte i Hongkong eger detta bankinstitut, SOln är den största af

samtliga banker i Östasien, filialer på alla vigtiga platser i Östasien saInt·

i London, Hamburg och andra större städer i Europa. Det må vidare·

påpekas, att Banque de l'Inde Chine öppnat ett filialkontor i .Bangkog.

Det är en stolt framtidstanke, som ligger till grund för det nya.

danska bankföretaget, hvilket äfven för vårt land kan komnla att blifva.

af allra största betydelse. I planen ingår att alltmera söka utveckla.

företaget, så att man så stnåningotn skall kunna upptaga konkurrensen,

lned den mäktiga engelsk-kinesiska penningeinstitutionen The Hongkong

and Shanghai Banking Corporation, eller med andra ord 11leningen är

att den nya siamesiska banken i likhet rrled nyssnänlnda bankinstitut lIled

ti~en skall kUlll1a upprätta filialer på alla mera betyda.nde platser i Östasien.

Den nya banken eger också ett i allo värdigt föredöme i anförda engelsk

killesiska bankinstitut, hvars utveckling kall sägas hafva varit så imtim·t

salnrnanväfd med Kinas handelsutveckling i nyare tid, att Ulan icke kan

skrifva det moderna Kinas handelshistoria uta.!l att tillika berätta den ifråga

varande bankens år efter år. »Genom dess startande år 1865,» skrifver'

en engelsk nationalekonomisk skriftställare, »gafs en storartad impuls åt'.

det kinesiska rikets handel, hvilken icke endast satt sin prägel på de ki

nesiska tullrapporternas siffror, .utan äfven satlnolikt i stor utsträckning t

Olll det också torde vara svårt att i detalj uträkna det, bestänlt den rikt

ning, som de engelska handelsintressena tagit i I{ina.»

Att derför på danskt initiativ OCll till en del nled stöd åf svenskt

kapital ett nytt ostasiatiskt företag kOlumit till stånd, med liknande mål

och syfte. som The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, kall

icke annat än lända dess upphofslTIän till den största heder. För oss

svenskar är det dervidlag ett särskildt glädjande faktunl, att vissa

garantier för de svenska intressenas tillgodoseende uppstälts. Det sålunda

startade företaget bör derför kunna blifva en ll1äktig häfstång för upp

arbetandet af stora fralIltida afsättningsfält för svenska industriprod.uk-.
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ter, ocb man kall dervid endast uttala den förboppningen, att Sveriges

-~xportörer också sjelfva Inått~ inse vigten af det tagna initiativet och af

,detta låta egga sig till egna ansträngningar.

Intresset för utvidgandet af våra bandelsintressen med Östasien och

'specielt med Kina bar under den senaste tiden äfven tagit sig- andra ut-,.

-tryck. Svenskt kapital lär sålul1da t. ex. vara engageradt äfven i en an

11an östasiatisk bank än den siatnesiska, och slutligen lnå nämnas, att

;generalkonsul C. Belinfante Östberg hösten 1899 på egen bekostnad före

tagit en resa till Östasien och särskildt till I{ina för att der studera de

kommersiella förhållandena.

Frågan Oln öppnandet af Kina för ve.rldsbandeln ocb för vester

1andsk företagsalnhet är ett af de vigtigaste politiska och nationalekono-

~niska spörsmål, som förekommit. i nyare tid. . Kinas moderniserande be

-tyder nya afsättningslllöjligheter inOlll snart sagdt alla den Illoderna indu

'striens olika områden. Huru stora utsigterna för en kolossal utveckling

här äro, kan icke bättre illustreras än genom ett af lord Beresford

.~tergifvet samtal med d,en fralllstående japanske statsmannel1 marl~is lto.

Denne uppdrager i detta en jämförelse 111ellan Japans och Kinas utrikes

.handel i l1ärvarande stund och påpekar, att Japan är ett land, som i olik

het rned Kina eger mycket små naturliga resurser. Japans bef9lkning .be-

'står för närvarande endast af 42,000,000 menniskor, under det att Kinas

uppgår till omkring 400,000,000. Icke desto mindre utgjorde Japans utrikes

.pandel år 1898 cirka 444 millio11er dollars, medan Kinas samtidigt uppgick

-~ill den i förhållande till dess folkmängd jämförelsevis obetydliga SUlnrnan

.af 495 millioner dollars. Markis lto frågar- sig under sådana omständig

heter 111ed rätta: hvilka kolossala siffror skall icke Kinas utrikesbandel visa,

~1är det, liksom nu Japan, en gång blir fullständigt öppnadt för den mo

~erna kulturen?

För vår del kunna vi icke underlåta att sluta lTIed den förhoppnin

.gen, att vi svenskar icke måtte genom bristande vakenbet gå 11liste om

.att erhålla också vår beskärda angel i det stora uppsving, som på verlds

marknaden måste blifva en följd af Kinas modernisering, Men vi få i

.aetta fall icke endast blicka på stundens fördel OC~1 vid första lilla försök

tro oss kunna motse ollledelbara vinster. Man får icke resonera såsom

-den skottske köpman, hvilken under en diskussion med en framstående

"l1ationaleko110ITlisk författare om Englands bandelsintressen i Kina }Tttrade:

, .
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»Bästa herre, jag arbetar icke för efterverlden». Ty det är just.kommand&

generationers välfärd som den patriotiske köpmannen måste i viss mån

genom sitt arbete förbereda...

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr f. d. Advokatfiskalen C. E. Ljungberg: Jag ber att få betyga.

min tacksamhet för det innehållsrika föredraget, men jag anhåller att på'

samma gång få inlägga en reservation emot den, sonl" jag tror, alltför

stora sangvinism, som framträder i anförandet.

Man har sagt, att ifrågavarande handels utveckling skulle kunna gå

så långt, att man t. o. t11. kunde räkna 'på export öfver den sibiriska

järnvägen. Först och främst vill jag då erinra om, att denna järnväg

icke lär blifva färdig förr än år 1903, och Ulan har således ingen brådska.

härvidlag, utan kan mycket väl ännu en tid tänka på saken.

Det var dock en sak, som föredraganden icke berörde, men som en

ligt min tanke är af en ganska', stor vigt, einedan jag tror det vara det

nära nog enda sättet, på hvilket en verklig fördel för Sverige i sjöfarts

väg skall för närvarande kunna ernås.

.Det är väl bekant, att den norska sjöfarten i senare tider vunnit ett

stort försprång före den svenska, specielt i de ostasiatiska farvattnen,.

och detta utan tvifvel på grund deraf, att vi hafva der en s. k. gemen

sam konsul, en norskfödd man, som med synnerlig ifver vinnlagt sig om

dell norska sjöfartens uppsving, men deremot i allmänhet synes ha lem-o

nat de svenska intressena åsido. ]'örhållandet är nu, att, sedan dell nor

ska skeppsfarten stigit så mycket i dessa trakter, har man der fått behor

af större kajer och nya magasiner, och dertill behöfvas peullingar. Till

dessa kostsamma anläggningar vill man nu, att Sverige skall bidraga..

Förhållandet är emellertid, såsom jag sett af de senaste uppgifterna be-

träffande sjöfarten på Hongkong, att under de senaste åren skulle derstä

des inklarerats endast 12 svenska, 111en 148 norska fartyg. Det oaktadt.

är det nu föreslaget, att svepskarna skola tillsläppa 1 million och Norge

endast 500,000 kronor. Man kan just icke säga, att detta är så synner

ligen blygsamt begärdt.

Dertill kommer, att meningen är att ställa detta svensk-norska kom

pani under norsk ledning och under ledning af en man, som är son till

denne bekante författare, hvilken under många ,år gjort allt för att ned-:-
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sätta och skada oss. Det är enligt mitt förlnenande icke mycket lofvande

för företaget.

Jag tvifial' visst· icke på) att äfven för oss något godt kan uppkOmll1a

deraf, . att Kina för Europa öppnar sina hamnar, men jag tror, att mall;

måste gå till väga på ett annat sätt. Jag tror näInIigen, att dertill be-o.

höfves, att Inan under egna landsrnäns ledning går sakta och varligt till

väga, med ett ord, att lnan är försigtig. Då skulle kanske någonting

kunna vinnas. Men att nu kasta bort stora summor för ett så äfventyr-

ligt och obestämdt ändamål och lned så litet hopp om framgång, anser

jag icke vara .rätt. Vi skola äfven besinna, att vi i afseende å ~enna

hatH1:el hafva att kämpa med stora nationer, som sedan flera år tillbaka.

hafva der utvecklat en stor verksamhet. och förvärfvat ·fördelaktiga affärs-

förbindelser.

Det förekolnmer mig besynnerligt, och det må ursäktas mig, att jag'

fäster uppmärksamheten på den motsägelse, SOlD råder dervidlag, att, när'

mal1 tänker på Sveriges handels- och sjöfartsintressen, man förbiser n1ål, som,

ligga oss nära, men kastar sina tankar så långt bort som tillOstasien.

Man fäster t. ex. icke någon upplnärksamhet vid så närliggande förhållanden,

som dem, son1 för närvarande råda i afseende å skeppsfarten i Öresund..

Nu vore det sannerligen ett gynsamt tillfälle att härvi~lag gripa in

och söka åstadkomma en förändring i de beklagliga förhållanden, som

sedal1 länge derstädes äro rådande. Vi veta, att under många år bafv3r

danskarna utöfvat ett visst, för skåningarna och äfven för den öfriga

svenska nationen mycket nedsättande tryck på sjöfarten i Sundet. Så.

länge denna affär gaf det »Forenede Bolag» 10 a 12 proc., fördrog det..

ingel1 svensk konkurrens. Men sedan utdelningsprocenten nedgått, vill

man nu draga in seglationen på de slnärre städerna vid Sundet, men lik

väl icke släppa traden Malmö-Köpenhanln. Och man har till och med

varit betänkt på att begära subvention af staten för att kunna behålla.

denna trade. Är det då icke besY~1nerligt, att en nation icke anser det..

vara en hederssak att belDäktiga sig det herravälde, som hon låtit frå11

taga sig på ett ställe, der den andra nationen icke mera bryr sig om·

detta välde i samma utsträckning som förut?

Skåningarna beklaga sig öfver, att de äro öfvergifna af svenska re

geringen. Ingen vill göra någonting för oss, säga de, och vi förmå icke

göra någonting sjelfva.
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Nu skulle det vara ett gynsanlt tillfälle att, i stället för att kasta

bort så st.ora summor, som lnan nu tänker använda för att trafikera af

lägsna farvatten, se till, om man icke kunde, om ej på annat sätt så

.genom subventioi1 af allmänna lnedel, komma dem till hjälp, som lned

svenska fartyg vilja besörja skeppsfarten i Sundet.

Jag har trott mig vid detta tillfälle böra erinra om denna sak, då

ju bär i Nationalekonomiska föreningen icke kan vara fråga o'ln annat

.än att betänka, hvad Sveriges väl och ve och dess intressen fordra.

~err Grosshandlaren E.' F. Larsson: Hur kan det vara möjligt att

på ett lnöte likt detta i Nationalekonomiska föreningen föreslå, att ett

'svenskt-ostindiskt-kinesiskt handelskompani skall ledas af personer i Ham

burg? Månne det är. på grund af den svåra svenska afundsjukan, som

·ofta gör det nästan omöjligt för en svensk man att ens få det stöd i form

af välvilja ill. m'., som behöfves för hvarje företags genomförande, äfven

,om ban eger alla de gåfvor förellade, som fordras för detsamma? Men

kommer en främling med en god portion djärfbet eller fräckhet, hall blir

fralllburen, innan man vet, om han är fågel eller fisk. På så sätt kOffiIna

snart alla våra svenska affärer i utländingars händer.

Herr v. Häradshöfdingen M. lfallenberg: Det var egentligen herr

Ljungbergs .yttrande) som uppkallade mig.

Jag ber då först och främst få nämna, att detta olntalade ostasiatiska

k01l1pani ännu icke kOlnmit till stånd i Sverige. Såvidt jag har kunnat

-följa frågan angående ~ildandet af ett dylikt kOlnpani, bar denna fråga

'följande ,historia:

Svensk-norske generalkonsuln i !\lexandria, herr Belinfante Östberg,

SOIU under någon tid intresserat sig för svensk import till Egypten och

.äfven haft att glädja sig åt att se sina sträfvanden krönas med framgång,

bade dervid kommit att tänka på, att, då de öfriga nationerna i Europa

inlåtit sig på en täflingskamp i afseende å att i kommersielt afseende er

·öfra Kina, äfven Sverige kunde deltaga i denna täfling.

Med anledning deraf gjorde ban vissa undersökningar. \.Han kom i

förbindelse med ministern Gude, som haft en speciell mission till Kina

-och Japan för, att taga reda på dessa länders kommersiella betydelse för

.<Je förenade rikena. Minister Gude introducerade till vederbörande här i
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Stockholn1 herr Ejnar Björnson, som urider en följd af år vistats i Kina,

anstäld vid det kinesiska tullverket. Denna luan hade lelnnat sin anställ ..

ning derute och rest tillbaka till Norge i afsigt att bilda ett bolag för

drifvande af handel på I{ina.

Herr Björnsön, sonl i Norge lyckats för en dylik affär samla en

half 11lillion kronor, men icke ansåg detta kapital tillräckligt, hade intet

elllot ett väckt förslag, att svenskarna skulle deltaga i kOlnpani~t, i hvi:~,~,et

fall dessa senare skulle anskaffa två tredjedelar af kapitalet eller en mil

lion kronor.

Sedan har man, kanske något förhastadt, hållit ett lnöte i Stockholm,

hvilket, såvidt luan kunllat finna, icke ,från svensk sida varit tillräckligt

förberedt. Man väntade nämligen af herr Björnson, som ju satt inne

med sakkunskapen, att ban skulle lelnna den utredning, SOln erfordrades,

oc11 att man, om denna utredning visade sig tillfyllestgörande, på den

samnla skulle kunna ~bilda ett sådant bolag.

En sådan utredning kom aldrig. Den kOll1 icke till det möte, S01l1

egde rUIn på Järnkontoret, och då sedan en konlite i och för denna fråga

bildades, i hvilken kOlllite herr Björnson deltog, förklarade denIle vid det

första salllmanträdet~ att han icke ansåg sig kunna len111a den begärda

utredningen, då från svensk sida inga garantier förelågo, för att det er

forderliga kapitalet kunde anskaffas. Då förföll hela saken, och jag

tror, att af hela denna ostasiatiska fråga icke återstår rnycket annat än

ett par diskussioner. Jag t.ror dock, att dessa icke varit alldele's utan

nytta. Det kan ju hända, att, Oln icke Sverige kOlulner att under den

närmaste tiden knyta förbindelser med Kina, så finnes det dock affärsför

bindelser på närmai'le håll, som kunde ingås af vårt land, och just' den

ostasiatiska frågan I1ar bragt dessa affärsförbindelser på tal.

Jag 111enar affärsförbindelser med Ryssland. Jag känner för min

del föga iller till förhållandena i Ryssland, än jag känner förhållandena i

Kina. Men jag har den uppfattningen, att svenskarna, som äro väl sedda

i Ryssland, utan tvifvel der skulle kunna bedrifva en ganska vidsträckt

affärsverksamhet.

H vad förhållandena i Sundet betr~ffar, anser jag dem icke hör,a till

dagens diskussion. Jag undrar dock, om det är så alldeles riktigt att

säga, att det är danskarna, som undanträngt svenskarna från denna trafik

Sundet. Såvidt jag har 1l1ig bekant, erhöllos bidrag från både svensk
10
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och dansk sida, men det var svenskarna, som läto danskarna tränga ut

sig. Svenskarna läto köpa ut sig af danskarna, och vederbörande i de

skånska kuststäderna hafva alltid visat sig särdeles tillmötesgående Inot de

danska båtarna ifråga Oln tilläggsplatser, medan deremot man på andra

sidan Sundet gjort sig skyldig till ett annat förfaringssätt, uppenbarligen

till skada för persontrafiken å de svenska båtarna.
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P ALM,!., bankdirektör.
PALME, J. H., bankdirektör.*
l'>ALME, S. T., direktör.
p ALMQVIST, G., direktör.
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, lVI.
PHILIP80N'~ W., v. här~dshöfding.

PIHLGREN, A., ingeniör.
PLATEN, L., friherre, aktuarie.
POSSE, A. R. F:SON, grefve, f. d. stats

Ininister.
PRINTZSKÖLD, O., förste hofInarskalk.

RABE, P. R., v. häradshöfding.
RAMSTEDT, V., grosshandlare.
RAMSTEDT, W., fil. doktor.
RAPHAEL, A., fil.· doktor.
REHBINDER, H., friherre, konnnerseråd.
RENHOLM, G., kongl. sekreterare.
RENSTRÖM, _A... ,· e. o. hofrättsnotarie.
RETTIG, G., generalkonsul.·



l.1ecialuotsförteckning. 153

RETTIG, H., v. häradshöfding.
RE'l'TIG, J., grosshandlare.
RETZIUS,. G., prqfessor.
REUTERSVÅRD, P., hofmarskalk.
RIBIHNG, G., hofrättsråd.
RIBEN, L. 'V., statskomn1issarie.
RICHTER, F., förste inte'ndent.
RICHTER, F., sekreterare.
RINMAN, C., bruksegare.

uROSEN, A. P. V.ON, grefve, kalllll1arherre.
ROSEN, C. G. VON, grefve, öfverstekammar-

junkare.~~ .

ROSEN, E. VON." grefve, jU~'is' kand,i-dåt.*
ROSEN, G. VON, grefve, hofrättsråd.
ROSSANDER, J. F., grosshandlare.
RUBEN, L. M., bankdirektör.

, RUBENSON., J., direktör.
RUBENSON, L., disponent.
RUBENSON, M., sekreterare.
RUDBECK, J., friherre, v. häradshöfdiug.
RYDBERG, O" S., kansliråd.
RYDIN, H. L., f. d. professor.
RYDING, B. T. G., landshöfding.

SAHLIN, M., f>:xpeditionschef.
SAMSON, E., direktör.
SAMZELIUS, P., statskomluissarie.
SANDBERG, G.) b)'råchef.
SANDEBERG, F. AF, kamrerare.
Si.NDEB}~RG, H., löjtnant.
SANTESON, II., v. häradshöfding.
SCHALEN, C. A' j protokollssekreterare.
SCHALEN, W., registrator.
SCHEDIN, E., bankdirektör.
SCHNELL, C., grosshandlare.
SCHUMACHER, C. 'V., fabrikör.
SCHUM.A.CH}~R, J. 'V., ingenjör.
SCHUMDURG, R., konsul.
SCHWERIN, W. G. VON, friherre, godsegare.
,SEBAll.DT, C. W., hofapotekare.
SEDERHOLM, E., bruksegare.
SE1.'TERVALL, C., grosshandlare.
SIDENBLADH, ,E., ofverdirektör.
SJÖGREEN, C. M.) jägmästare.
SJÖGREEN, O. A., kansliråd.*
SJÖGREN, T., med. doktor.
SKOGLUND, ]"., bokförläggare.
SKOGMAN, C. J. A., fri.herre, f. d. komInen

dörkapten.
SMERLING, C. F'J f. d. kansliråd.

;fl Ständig ledamot.

SMERLING, G. W,) v. häradshöfding.
SMITH, L. O., grosshandlare.*
SMITH, O., fil. doktor. .
SMIT'!', J. VV., generalkonsul.
SOHLMAN, H., redaktör.
SPARRE', N. G..A.. , grefve, kamu1arherre.
STARCK, A., konsul.
STEDT, C...A.•, ryttll1äst~~·e.

STEDT, N., lifförsäkringsinspektör.
STEINMEITZ, H .., landtbrukshigeniör.
STJERNSPE~Z, H., lllaj~r.·' .

STOCKMAN, G., direktör.
STOLPE, C. M. G., direktör.
STRANDBERG, G., stadsmäklare.
S fROkIRK, G., bruksegare.
STUART, J., riddarhussek~eterare.

SUNDBÄRG, G., aktuarie.
SWARrrLING, A., konsul.
SVVARTLING, J., bankdirektör.
SVEDBERG, C., grosshandlare.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
'SVEDELIUS, A. G., landshöfding.
SVENsEN, E., skrifts~ällare.

SYBERG, F., grosshandlare.
SYDOW, F. VON, hamnkapten.
SYDOW, HJ. VON, v. häradshöfding.
SÖDERBAUM, B., bankdirektör.
SÖDERBERG, B., bokhandlare.
SÖDERBERG, J. E., fö.rste aktuarie.
SÖDERLUND, C. A., ingenjör.
SÖDERS1'RÖM, C., grosshandlare.
SÖRENSEN, N. ('1-., gro'sshandlare.

'l'AMM, A., kontrolldirektör.
TA~lM, C., direktör.
TAMM, C. G,: A., friherre, öfverståthållare.
TAMM, G., stalln1ästare.*
TENOvY, CHR., statskon1111isRarie.

TESCH, 'V., direktör.
THIliL, A., grosshandlare.
THIEL, E., bankdirektör.
THOREN, J., revisor.
THULIN, C. F., konsul.
THYSELIUS, E. J. A.,: redaktör.
THYSELIUS, P., kanslisekreterare.
TIG]1~RSCHIÖLD, H., 'v. häradshöfding.
TILLBERG, K~, v. häradshöfding.
TITz, C. A., konsul. i

rrROILIUS, C. R., v. häradshöfding.
TROlLlUS, H., grosshandlare.
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~rÖRNEBLADH, 1., landskan1.rerare.
TÖRNEBLADH, R., lektor, bankofulhnäktig.

lJDDENBERG, E., generalkonsul.
UHR, G., yrkesinspektör.
URSELL, B., grosshandlare.

\"ACHTMEISTER, H. H:SON, grefve, statsråd.
'VAJ)STEIN, 'r., tjensteman i rikshanken.
WJERN,' C. F., f. d. president.*
WlERN, M. E., grosshandlare.*
WAHLIN, C. A., grosshandlare.
VALENTIN, I., direk~ör.

WALLDEN, W., godsegare.
WALLENBERG, A., löjtnant.
W ALLENRERG, G. O., kapten.
WALLENBERG, K., bankdirektör.
'VAI..LENBERG, M., v. häradshöfding, för~

eningens sekreterare.
WALLENSTEEN, J .. A.~ kammarrättsråd.
W ANCKE, F., bankkassör.
W ARBURG, S., gro~shandlare.

W ARBURG, S. E., generalkonsul.
'VEBER, C. A., bankir..
'VELIN, G., notarie.
WERMELIN, J. H., jägmästare.
'VERSÄLL, C.,· landshöfding.
'VESTRING, H. G., justitiei~ål1.

'VICKSELL, K., fil. doktor.
'VIDEEN, A. R., kassör.

* Ständig ledamot.

'VIJK, O., grosshandlare.*'
\VIKBLAD, S. H., statsråd.
'VIKSTRÖM, C., gi-osshandlare.
WIKS'l'RÖM, P., grosshandlare.
WINBORG, T., .fabriksidkare.
'VINROTH, A. O., professor.
'YRETMAN, F., fil. doktor.
'VÄSTFELT, C. G. N. L., hofrättsråd.

y GBERG, H., stadsingeniör.
YTTERMAN., J., handlande.

ZELLEN, J. O,. A'F, byråchef.
ZETHELIUS, E. G., auditör.
ZETHELIUS, F., t. f. kanslisekreterare.
ZETHELIUS, 'V., assessor.
ZETHRlEUS, F., direktör.

ÅKERHIELM, L., friherre, statsråd.
ÅKERLUN~, E., godsegare.
ÅKERMAN, G., kongl. sekreterare.
ÅKERMAN, H., euvoye.
ÅKERMAN, R., generaldirektör, föreningens

ordförande.

ÖRMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖRTENBLAD, T., ingeniör.
ÖSTBERG, (-t. F., direktör.
ÖSTnERG, J., kanlnlarrättsråd.

Korresponderande ledamot:
~IALARCE, A. E. DE, Secretaire perpetnel de la Societ~ deR institut.ions de pre\yoyance

de France.
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