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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 21 mars 19U.

Ordförande: Direktören S. PALME.

Till revisorer för granskning af 1910 års räkenskap utsägos vice

Häradshöfdingen P. R. Babe och Bankdirektören. A. Hallin.

Det för aftonen uppställda diskussionsämnet:

Kungl. Maj:ts förslag till nya banklagar samt anledning
däraf väckta riksdagsmotioner

inleddes af Hofrättsrädet E. Bergelmer:

Herr ordförande, mina herrar! Det för riksdagen. nu frallllagda
'förslaget till lag om bankrörelse företer åtskilliga nylleter i jämfq
relse med nu gällande banklagstiftning och det icke endast på det
område, som denna lagstiftning har· gemensamt med den allmänna
aktiebolagslagstiftningen, utan också på det område, som jag skulle vilja
kalla det banktekniska området. Jag skall börja nled att först redo
göra för nyheterna på det senare området, hvilka torde vara. mest
intresseväckande, för att, Olll tiden medgifver, något nänlna om ny
heterna på det omrAde, som lagförslaget har gemensamt med den
allmänna aktiebolagslagstiftningen. Ehuru det kanske är alldeles öfver
flödigt, vill jag dock, innan jag börjar denna redogörelse, framhålla,
att, elluru jag -deltagit i detta lagstiftningsarbete inom finansdeparte
mentet, man icke fär anse, att de omdölllen, som jag kOlnmer att
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uttala om en eller annan bestämmelses lämplighet eller olamplighet,
ha någon som helst officiell karaktär.

Den största nyheten hos förslaget på detta onlråde, det banktek
niska området, oell kanske i hela förslaget är, att man nu sökt be
stälnnla, hvad SOln skall förstås med bankrörelse. Det sätt, hvarpå
man sökt genomföra denna bestämning af begreppet bankrörelse,
har inom riksdagen, som man kunnat vänta sig, väckt åtskilligt
motstånd.

I 1 §, andra stycket, af föreliggande förslag heter det, att såsom
bankrörelse skall anses sådan verksanlhet, i hvilken ingår inlåning på
räkning, sonl af bank allnlänneligen begagna~.

Jag tror, att borgmästare Lindbagen i sin motion vid 1903 års
riksdag i anledning af då frainlagda förslag till' banklagar träffade
det riktiga, då han uppgaf, att enligt det all'1'nänna föreställ

'1~ings8ättet förstods med bankrörelse en yrkesmässig in-' och utlå
ningsrörelse hos allmänheten. Denna bestä'mning af bankrörelsens
begrepp har nu upptagit.s i en motion inom första kammaren, däri
yrkats, att ifrågavarande -stycke i 1 § skulle erhålla följande lydelse:
»Såsom bankrörelse skall anses sådan verksamhet, i hvilken ingår
inlåning från och utlåning till allmänheten.» För att underkasta
denna definition ett prof skall jag be att få taga ett exempel. Vi an- '
taga, attsistnänlnda bestämmelse blir upphöjd till lag. Hur kommer
det då att gå? Jo, då kan bildas ett millionbolag, som kan taga det
ståtliga namnet Nordiska kreditaktiebolaget och i präktiga banklokaler
öppna fullständig inlåningsrörelse från allnlänbeten på samma sätt,
som våra b~nker nu göra. Men sitt aktiekapital och de inlånade
penningarna använder bolaget icke till utläning hos allmänheten utan
till rena spekulationsaffärer, såsom köp och försäljning af aktier,
grufvor, ,vattenfall etc., icke blott i Sverige utan äfven i utlandet.
Kort sagdt, bolaget använder de från _.allmänheten inlånade nledlen
på det mest lättsinniga sätt. Inför denna företeelse skulle bankin
spektionen och åklagarmakten stä alldeles maktlösa. Men om nu bo
lagets styrelse toge sig före den frän bolagets synpunkt sedt oförlåt
-liga dunlheten att använda en del af sit.t inlånade, öfverflödiga kapi
t.al, lät oss säga en half million, till utläning hos allnlänheten mot
,bästa säkerhet, ja, då sloge bankinspektionen ned, då blefve det' an..
mälan till åklagaren, alldeles gifvet en fällande dom och troligtvis
högsta bötesstraff - 5,000 kr. - för hvarje styrelseledamot. "Rvar-
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för straffas styrelsen? Jo, fornlellt därför, att bolaget bedrifvit olaga
bankrörelse, men reellt därför, att bolaget icke användt äfven omför
mälda halfva nlillion på samnla lättsinniga sätt, som de öfriga inlå
nade medlen. En sådan banklagstiftning vore ju icke. rinl1ig, och ut.
gångspunkten - den af motionären föreslagna definitionen å bank
rörelse - lnåste därför vara felaktig.

Jag skall i detta sammanhang bedja att få nämna, att den finska
bankkommitten af år 1884 i 1110tiven till sitt förslag till banklag haft
ett par uttalanden af intresse för ifrågavarande srörsmål, nämligen
hur man rätteligen skall bestänlma begreppet bankrörelse. K0111mit
terade yttra:

»Det är af vikt att göra si~ reda för de olnständigheter, som för
bankverksalnheten mera än för annan näring skulle påkalla en sär
skild lagstiftning, ty därförutan kunna svårligen gränserna uppdragas
för det område, inom hvilket denna lagstiftning skall anses bindande.
Det stora flertalet af de operationer, SOln i en bank förekomma, äter
finner man nämligen i den enskildes hushällning. Äfven han drifver
i förekommande fall handel med penningar och kreditpapper, han

. upptager lån och utgifver sädana, han utfärdar förskrifningar med
eller utan ränta och betalbara vid anfordran eller efter viss tid, han
köper och säljer växlar och värdepapper, han utställer invisningar
o. s. v. Och dock skulle väl ingen vilja päyrka, att han, för så vidt
denna verksanlhet angår, skulle ställas under särskild kontroll. När
mare preciserar sig frågan, onl ll1an tällker på den ställning, en ban
kirfirllla, byars yrke just är att drifva handel llled kreditpapper och
penningar, till banklagen kOllilne att intaga. Skall sådan bankirverk
salnbet anses tillåten under villkor, att densamma ställer sig till
efterrättelse bestämningarna i banklagen, och, om ej så, hvad betin
gar olikheten i bankirens och bankens ställning till lagen?

Komnlitten anser svaret härpå, liksom öfverbufvud berättigandet
för en särskild banklagstiftning, endast kunna sökas i det förhållande,
att bankerna för upplåning vädja till den stora allmänheten, hvilken
ofta nog icke äger förmåga eller tillfälle att bedöma den säkerhet,
bankerna erbjuda, salnt att bankerna genom att af sagda allmänhet
upptaga dess besparingar, vare sig i fornl af insättningar på deposi
tions- och löpande eller andra likartade räkningar eller såsonl likvid
för sina utfärdade obligationer eller sedlar, hos sig uppsamla landets
disponibla kapitaler. I enlighet härmed har komnlitten i § 1 före-
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slag~t den bestämning, att banker eller affärsföretag, hvilkas syfte är
att drifva handel med penningar och kredit, skola vara underkastade
föreskrifterna i Jagen, såvida de för upplåning Vädja till en större
allmänhet. »

I den kejserliga förordningen angående bankrörelse, som af bo
iag idkas, den 1O maj 1886, heter det i § 1: »Bankföretag, som
afse upplåning frän alln1änheten genonl emottagande af depositioner
eller utfärdande af obligationer, äro underkastade bestän1ningarna i
denna förordning.» Man ser säledes, ätt den finska bankkommitten
liksom oek de lagstiftande myndigheterna i Finland varit af den me
ningen, att bankföretag skulle anses vara, för handen, så snart nlan
för upplåning vädjade till en större allnlänhet, äfven onl företaget
icke utlånade till allmänheten utan t. ex. till ett visst företag. Samma
uppfattning synes vara rådande i England. Enligt de}] af ett par
motionärer i andra kammaren åberopade 1893 års 'Friendly Societies
Act, anses elllottagandet af depositioner, - som ej öfverstiga 10 shil
lings på en gång eller 20 pund från samma person, icke såsom bank
rörelse. On1 sålunda en förening i England' skuJle nl0ttaga såsom
deposition öfver 10 shillings på en gång och öfver 20 pund från·
samma person, anses föreningen drifva bankrörelse, oafsedt hvartill
dessa penningar användas och äfven, synes det, oafsedt om det är
föreningsmedlemmar, som göra depositionerna.

Med stöd af hvad jag sålun'da anfört, vågar jag uttala den me
ning, att man vid bestänlll1an'de af begreppet bankrörelse icke får så
som konstitutiv bestämning medtaga: utlåning till allmänheten. '

Om vi nu återgå till den förut anförda definitionen på bankrörelse
enligt det allmänna föreställningssättet, så återstår ju, att, det skall
vara yrkesmässig inlåning från allmänheten. Till en början vill jag
framhålla, att jag för min del tror, att det spelar en skäligen under
ordnad roll, onl man vid angifvande af denna inlånings beskaffenhet
använder ordet »yrkesmässig» eller »bankmässig», .eller Oln man be
gagnar sig af den beställIning, som kommit till uttryck i § 1, andra
stycket af föreliggande förslag, »inlåning på räkning, som af bank al1
männeligen begagnas» . Om man använder uttrycket »yrkesmässig» ,
kan det ifrågasättas, on1 icke bestämmelsen i 1 § sk~lle drabba
aktiebolag, som t. ex. genom annonser i tidningarna förklarade, att
det upplånade penningar nlot vanliga reverser i poster på 1,000 kr.,
och det torde icke vara lagstiftnirigens mening att under banklag-
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stiftningen lägga sådant förfarande. 0111 nlan åter säger, att inlånin
gen skall ske på räkning, som af bank allmänneligen begagnas, så blir nog
definitionen för vid, .ty den komnle då att olllfatta äfven det fall, då.
vanligt aktiebolag lånar ut penningar vid enstaka tillfällen mot depo
sitionsbevis, d. v. s. på depositionsräkning. Detta torde väl dock
här i landet sällan förekolllina och spelar därför icke någon stor roll.
Det bästa vore ll1åhända ~tt bestälnnla, att inlåning för att falla un
der bankrörelse skall vara »bankll1ässig», onl man därnled förstår
yrkesmässig inlåning på räkning, sonl af bank alllllänneligen begagna's.

Men den viktigaste frågan, då det gäller att bestämma, huruvida
inlå.Qingsrörelse skall falla under bankrörelse, är utan tvifvel den,
huruvida det skulle vara inlåning från all'lnänheten eller icke, och
det är härolll, SOIU framför allt olika n1eningar gjort sig gällande.
Man frågar sig då, hvad 111enas nled inlåning från allluänheten. Där
llled torde menas, att inlåningsrörelsen stär öppen för allmänheten.
Jag vill i detta sammanhang framhålla, att juridiskt sedt icke 1Ivarje
begränsning i inlåningen llled hänsyn till dem, sonl få inlåna, torde
utesluta, att en inlåning från allmänheten föreligger. Om till exelnpel
inlåningen är öppen endast för medlemnlarna af en viss förening,
men 1Ivenl s·om helst kan lnot erläggande af en låg inträdesafgift,
t. ex. 20 öre, bli lnedlem af föreningen, så måste nlan nog anse, att
denna ~ inlåning står öppen för allmänheten. Vidare, 0111 på någon
ort, där så godt sonl alla äro lnedlemmar i därvarande konsunltions
föreningar, öppnas inläningsrörelse, SalU står öppen endast för lned
leuIlnar i konsunltionsföreningarna, så torde nog denna inlåning få
anses stå öppen för allnlänheten. Det kommer nog an på - 11är
begränsning föreligger -, huruvida denna. verkar såsonl någon be
gränsning, d. v. s. verkar på sådant sätt, att därigenom inlåningen
komnler att stå öppen för allenast en lnindre krets af personer. Om
en bank har en nIindre inlåning från allnlänheten, t. ex. från 500
personer, så äro ju alla ense 0111, att dessa böra skyddas af bank
lagstiftningen. Men om en förening idkar sparkasserörelse nled sina
medlemnlar~ uppgående till ett par tusen personer --, behöfva de ej
skyddas? Säkerligen. Det är nog icke så, att n1an blir mera kritisk,
därför att man går in i en förening, och Jneningen nled banklagstift
ningen är ju att skydda den okritiska allmänheten.

Stryker man nu orden »från allnlänheten», SåSOlTI skett i den kungl.
propositionen, så förhindras ju därigen0111, såSOln ock är anln·ärkt i
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-finanslllinisterns yttrande, den sparkasserörelse, SOlll af åtskilliga bruk
bedrifves för mottagande af den vid dem anställda personalens be
sparingar, och dessutom förhindras det kooperativa förbundets spar
kasserörelse.

Att den sparkasserörelse, sonl nu bedrifves vid åtskilliga bruk,
förhindras, spelar nog en mindre roll. I alla händelser kan man på
stå, att denna sparkasserörelse är olämplig, t)1 llled nuva.rande kon
junkturväxlingar kan inträffa, att ett bruksföretag, som ena året är
lnycket solvent, det andra året är insolvent o.ch nlåste nedlägga sin
verksamhet. Det är bårdt .för dess arbetare att då förlora sina plat
ser, men ännu hårdare vore det ju, 0111 de därjälllte förlorade sina i
bruket eller bolaget insatta besparingar, för hvilka de icke hafva nå
gon förmånsrätt. Denna sparkasserörelse är ock obehöflig af den an
ledning, att det nUlllera fillnes banker, som idka sparkasserörelse, på
alla viktigare orter i vårt land.

Men så konl1ller jag till det kooperativa förbundets sparkasserÖrelse.
Den kooperativa rörelsen har nlina varnlaste synlpatier ~ och jag' har
på annat område sökt verka för dess befränljande; jag åsyftar frågan
on1 konsumtionsföreningarnas rätt att idka handel llled utonlstående.
Men' nled bästa vilja kan j'ag icke komma till annat resultat, än att
kooperativa förbundet begagnat sig af en lucka i vår lagstiftning, då
·det idkat ifrågavarande verksanlhet, för hvilken dess organisat.ion
icke är länlplig och näppeligen varit afsedd. Det är väl otänkbart,
att lagstiftningen i vårt' land, ett af de få länder, där lllal1 på allt
sätt sökt skydda inlåningsrörelse, som idkas af banker, skulle låta
föreningar totalt fritt och obehindradt drifva sparkasserörelse - utan
kontro.ll och i hvilken utsträckning sonl helst, en frihet, som icke
synes råda, annorstädes. Man har åberopat exempel frän Tyskland
och England. Sävidt jag vet är emellertid en sådan företeelse SOUl
det kooperativa förblludets sparkasserörelse okänd i Tyskland. Där
synes icke förekonlina, att förening, som idkar handel eller industriell
verksalnhet, skaffar sig rörelsekapital genom sparkasserörelse. Det
synes endast vara kreditföreningar, hvilka idka. sådan rörelse. De låna
ut lnedlen på banknlässigt sätt. I allt fall har man i Tyskland strängare
kontrollbeställ1lnelser äll hos oss. Ej heller förekomnler en dylik
företeelse i England. Detta fralllgår ju af motionärernas i andra kam~ ,
maren motivering, då de framhålla, att inläningsrörelsen är i Eng-:
land nlycket begränsad för föreningar. Men det kooperat.iva förbun-
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det bedrifver ju en sparkasseverksanlhet i tämligen obegränsad 0111

fattning.' 'Af dess reglenlente ser man, att det har en viss angifven
tlppsägningstid för uppsägning af insatta nledel, sonl öfverstiga j 0,000
·kr. Icke ens motionärerna i andra kanlnlaren, som med rätta önlmat
för den kooperativa rörelsen, hafva ansett, att. sådant' bör tillåtas
utan kontroll. Och man kan lätteligen tänka sig, hvad följden skulle
blifva, om alla våra föreningar - de uppgå till öfver 5,000 -- bör-

'jade idka sparkasserörelse och alla dess nledlemmar insatte sina be
sparingar hos dem. Jag tror icke, att någon vill påtaga sig ansvaret
för de följder, en ekononlisk kris i ty fall kunde medföra för för
.eningslnedlelnmarna, som ju i regel tillhöra det af motionärerna så
kallade småfolket.. Man får icke förest.älla sig, att dessa kooperativa
föreningar icke äro underkastade konjunkturväxlingar och följderna af
ekonomiska kriser; detta är i hvarje fall alldeles säkert förhållandet
med produktionsföreningar.

När 111an läser den motion, som är väckt i andra kan1maren af
{let socialdenlokratiska partiet, så kall man icke annat än i hög grad
förvåna sig, när 111an ser, att däri yrkas ~fslag på hela banklagstift
ningen därför, att nlan ogillar andra stycket i de11 första paragrafen.
Om nlan stryker denna heställ1melse jänlte 250 §, som stadgar straff
för oloflig bankrörelse, så skulle förslaget i detta afseende k011l111a på
sanl11la ståndpunkt som nu gällande lag. Därför att man ogillar
·dessa hestänlmelser, yrkas afslag på hela denna lagstiftning, SOln

dock är en nödvändig följdlagstiftning till den nya aktiebolagslag
stiftningen. Då· lnan hade den nya aktiebolagslagstiftningen under
utarbetning, så var det alldeles klart, att det skulle bli en nödvän
·dig följd af denna lag att äfven omarbeta alla speciallagar, som voro
upprättade efter nlönster af den gamla aktiebolagslagen, och dit höra
bankaktiebolagslagen och lagen om solidariska bankbolag. Fränsedt
nyheterna på det bankte~niska området utgör föreliggande förslag en '
omarbetning af gällande banklagstiftning i öfverensstäffilnelse med
den nya aktiebolagslagen, en omarbetning, om hvars nödvälldighet
,det icke gärna kan vara mer än en luening. (ienom denna omarbet-

( ning har i banklagstiftningen införts dessa bestämmelser till skydd
för minoriteten nlot majoritetsförtrycket, som man ej utan strid lyc
kats få igenom i den vanliga aktiebolagslagen. Jag el~inrar om en viss
minoritets rätt att å bolagets vägnar föra talan mot styrelsen, att fä
uppenbart för höga arfvoden jälnkade af domstol, vidare det bekanta
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skyddet lnot bulvansysteinet å bolagss~ämmor." Genom omarbetnin
gen hafva ock bestämmelserna om bankbolags representation utåt
bragts till öfverensstämnlelse med den nya aktiebolagslagens be
stänl1nelser.

Hur viktig en dylik olnarbetning är vill jag belysa med några
exenlpel, utvisande hur det kommer att på denna punkt gestalta sig
nästa år, onl detta förslag ej antages, vare sig med eller utan de
banktekniska nylleterna. Jag vill då först påpeka, att firlnatecknare
för ett vanligt aktiebolag har utåt enligt nya aktiebolagslagen salnnla
befogenhet som styrelsen; han äger tl~äffa muntliga aftal och äger
själf uppträda inför domstol. Men firnlatecknare för "bankaktiebolag
skulle endast skriftligen kunna förbinda bolaget, och kommer han
inför domstol utan full111akt, så afvisas han. Vill styrelse för bank
aktiebolag utfärda" en handling, så är det nödVä.ndigt, att firll1an teck
nas under bandlingen, och att man icke gör något som helst fel vid
denna firmateckning, eljest blir styrelsen personligen fast; IlandIingen
är enligt en åsikt icke bindande för bolaget. Om samma styrelse
vill utfärda en rättegängsfullmakt, så är det lika viktigt, att firman
skrifves i behörig ordning under fullmakten, annars kasseras den.
Men vill styrelsen för ett vanligt aktiebolag utfärda en handling eller
fullnlakt, så ligger det icke särskild vikt på att firulan skrifves un
der handlingen, utan det är tillräckligt, att af han~lingen framgår,
att densalnma utfärdats ä bolagets vägnar, och att de, SOlll utfärd.at
handlingen, voro därtill behöriga. Vill tredje man afbryta preskrip
tion af fordrall genom erinran om densanlma, måste detta ske, då"
fråga är onl bankaktiebolag, hos alla styrelseledamöterna ;då det
gäller vanligt aktiebolag," kan detta med laga verkan göras hos hvil
ken styrelseledamot sonl helst. Jag tror, att ingen domare, advokat
eller jurist skulle motsäga mitt påstående, att denna onlarbetning bör
ofördröjligen komnla till ständ och bli upp~öjd till lag.

På det banktekniska området bestå nyheterna - frånsedt 1 §
och 250 § - hufvudsakligen i skärpta kontrollbeställllnelser J11ed af
seende på bankverksamheten. Det förefaller mig otänkbart, att mo
tionärern"a i andra kammaren skulle genom afslagsyrkandet vilja
komma åt just dessa bestämmelser; motionärerna säga i slutet af sin
Inotion: »Nägra olägenheter för bankverksamheten åstadkommes icke
härigenom (genom förslagets fall) enligt hvad vi erfarit från kompetent
fackmannahåll.» Med kompetent fackmannahåll menas väl en bank-
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man, .kanske en bankchef, lnen jag undrar, 0111 n10tionärerna skulle
. kunnat få något annat svar frän en bankinan, ty Inan kan väl icke'
tänka sig, att en bankn1an skulle ha sagt, att lagen är nödvändig,
därför att vi behöfva strängare kontroll frän bankinspektionens sida,
eller att vi kunna icke reda oss, utan att minoriteten erhåller en
bättre ställning. Mell det är väl icke frän denna synpunkt, S0111
banklagstiftningen skall ses.

I § 1 af ifrågavarande förslag omnämnes, hvilka de äro, son1 få
idka bankrörelse. Dessa äro bankaktiebolag, solidariska bankbolag"
enskild Illan eller handelsbolag, i. hvars firlna ingår personnallln, och
så finnas i sista. stycket angifna ätskilliga andra inrättningar, sonl
icke beröras i lagen, och som delvis skulle fä drifva bankrörelse.,
Man har härvid utgått frän den principen, att Inan låtit föruton} de·

t
i förslaget särskildt behandlade bankaktiebolagen och solidariska bank-
bolagen inga andra drifva bankrörelse än de, hvilka i sin firma hafva
en beteckning, som angifver, att ett alldeles enskildt företag före
ligger, som icke står under någon officiell kontroll. Detta har l11an
sökt vinila genom stadgand'et, att endast handelsbolag, som har per
SOnnaJlln 'i firman, lnä idka ~ankrörelse, och att enskild lllan eller'
handelsbolag, som drifver bankrörelse, icke Inå ,vid affärsrörelsens,
betecknande utesluta personnanln, som ingAr i firnlan. Nu hafva IllO-'
tionärer i andra kanlnlaren ~Trkat, att bestänlmelsen Oln personnanln
i handelsbolags firma såsom villkor för rätt att idka bankrörelse
icke skulle gälla sådan under konungens befallningshafvandes tillsyn
stående penninginrättning, SOlll börjat sin verksamhet. före lagens trä
dande i kraft. Detta skulle således innebära, att kreditkassor, SOl11
nu ej ha personnamn, skulle utan att ändra sin firma fä bedrifva in-o
läningsrörelse.

Nu tror jag, att lnan kan säga, att de flesta kreditkassor, sonl
icke hafva personnau1n i firnlan, blifvit olagligen registrerade, nälll-'
ligen alla, som bildats eller antagit ny firnla efter den 1 juni t 888,.
då lagen onl handelsregister nl. nl. trädde i kraft, ty efter den tiden.
fick icke något handelsbolag - dit lnåste 111an räkna dessa kredit
kassor - kOIDllla till stånd utan personnamn i firnlan. .Nu har det
enlellertid inträffat, särskildt i Älfsborgs län, efter .hvad jag erfarit,
att vederbörande registreringsmyndigheter icke sett upp utan tillåtit
kreditkassor, SOln antagit ny firnla efter nyssnälnnda dag, blifva inre
gistrerade 11led firma utan personnanln; och det synes väl mindre till-
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talande, att dessa kreditbolag, som blifvit registrerade, därigenom att

vederbörande myndighet icke sett upp, skulle sättas i en bättre ställ
ning än de, som ställt sig lagen till efterrättelse och verkligen tagit
jn personna'mn i firman .

.I § 6 har nlinimikapitalet för s. k. folkbanker blifvit höjdt frän
:200,000 kr. till 500,000, och det har därjämte meddelats en öfver

.gängsbestämmelse, som innebär, att folkbanker, som hafva en lägre

.grundfond än 500,000 kr., ej behöfva höja denna till 500,000 kr.,

förrän två år efter det den löpande oktrojen gått till ända. Jag skall
.be att få erinra onl skälet till detta.

1908 års bankkomnlitte, hvars förslag ligger till grund för det
framlagda förslaget, har åberopat ett bankinspektionens uttalande, i
.hvilket såsom skäl för grundfondens höjande t,ill 500,000 kr.' anfö
res, att det eljest skulle bli alltför lätt att bildå nya banker, och att
·en konkurrens skulle uppstå, som hade ett skadligt inflytande på
bankverksamheten och på arbetsmetoderna, samt att mininlikapitalet,
,sonl var knappt tillmätt, då lagen tillkom 1886, nu vore alldeles
otillfredsställande ur synpunkten att bereda soliditet åt bankföretag.

Nu vore dessa små banker nlindre behöf1iga, då afdelningskontor fun
nes på nlera betydande platser ocl1 dessa stode sig bättre vid lokala
krIser. Bankinspektionen ansåg därför, att dessa banker helst borde
helt och hållet försvinna. Nu har det uti ifrågavarande bestämmel

'ser yrkats ändringar af två lllotionärer i andra kaminaren, af hvilka den
ene vill, att gällande lags bestälnmelse om ett mininlikapital af 200,000
'kr. skulle kvarstå, och den andre vill, att lninimikapitalet skulle vara
·400,000. SåSOlll skäl anföres, att genom en sådan bestäffilllelse, som
nu är föreslagen, fara skulle uppstå för »storbanksvälde» , och att af
delningskontorens kreditgifning ofta vore mycket nyckfull, särskildt i
kristider, då kapitalet salniades till hufvudkontoret, samt att solidi
teten hos de stora bankerna ej visat sig större än hos småbankerna.

I fråga Olll bankers rätt att förvärfva aktier innebär förslaget in
:gen förändring i nu gällande lagstiftning. Bankaktiebolag, som hafva
en reservfond af mer än 50 procent af grundfonden, skulle sålunda
fä förvärfva aktier i emissionsbank ·till ett bokfördt värde, motsva
rande det belopp, 11varmed reservfonden öfverstiger 50 procent af

.grundfonden.
. Bakom detta stadgande ligger en lång historia, och det skulle

taga allt för lång tid att här upprepa den. Jag vill endast i korta
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drag antyda densamnla. År 1907 begärde riksdagen en lltredning
hos kungl., maj:t, om och under hvilka villkor handel nled aktier nlå
kunna medgifvas bolag, som äro eller blifva underkastade banklag
stiftningen. Detta föranledde, att 1908 års bankkon1mitte på hem
ställan af bankinspektionen i sitt förslag upptog den bestämmelsen,
att bank, hvars grundfond utgjorde minst 6 millioner och hade en
reservfond af 111er än 50 procent af grundfonden, skulle berättigas att
till aktieförvä.rf använda den del af reservfonden, S0111 öfversköte
halfva grundfonden. Men 1. 908 års banknlöte förklarade enhälligt, att
bankerna icke ville ha annan rätt än att förvärfva aktier i emissions
banker, och begärde, att kungl. maj:t så skyndsalut som möjligt

"skulle för riksdagen framlägga förslag till lag Oln emissionsbanker.
Detta skedde som bekant, oeh gällande lag om elnission"sbanker med
ger hvilken bank sonl helst, oafsedt grundfondens storlek, rätt att
förvärfva aktier i emissionsbank för belopp, hvarnled bankens reserv
fond öfverskjuter halfva grundfonden. Nu har någon emissionsbank
aldrig kon1mit till stånd, och så stod saken, då kungl. maj:t beslöt
att till riksdagen atlåta ifrågavarande proposition med förslag till lag
om bankrörelse. Sedermera har emellertid inkommit en skrifvelse till
kungl. luaj:t från svenska bankföreningens styrelse, som nu begär
rätt för bankerna att förvärfva aktier i andra företag än en1issions
hanker. St.yrelsen henlställer, att bank n1ätte berättigas att förvärfva
och besitta aktier och kommanditlotter antingen till beloppet af en
för aktieförvärf afsatt särskild fond eller, om sådan fond ej afsatts,
till högst hälften af det belopp, hvarmed reservfonden öfverstiger halfva
grundfonden, dock att, när bank jämväl besitter aktier i en1issions
bank, salumanlagda bokförda värdet af samtliga aktier och komman
ditlotter aldrig lnå öfverstiga det belopp, hvarmed reservfonden öfver
stiger halfva grundfonden. Tillika har föreslagits, a.tt det belopp, till
hvilket bank nlå "redovisa förvärfvade aktier, icke l11ä öfverstiga 10
procent. af bankens egna fonder.

Bankinspektionen har häröfver afgifvit ett utlåtande, som utmyn
nar i att bankbolag, 11vars grund- och reservfond tillhopa. uppgå tili
minst 6 millioner kr., må berättigas förvärfva och äga aktier till
ett" bokfördt värde, l110tsvarande en för ändamålet särskildt afsatt
fond, doek ej till högre belopp än 20 procent af reservfonden, samt
att, onl rätten till aktieförvärf anses böra alternativt grundas på ett
belopp, hvarl11ed reservfonden öfverskjuter halfva grundfonden, bank,
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S0111 enligt lag äger rätt förvärfva aktier i ell1issionsbank, Illå; i den
mån dess rätt icke utnyttjas, förvärfva och äga andra aktier, dock
icke utöfver hälften af det belopp, banken äger redovisa i emission~<

banksaktier.
. Motionärer i första och andra kaininaren 11afva i hufvudsak upp

tagit bankföreningens förslag; enda skillnaden är, att de ej vilja låta
bankerna få större rätt att förvärfva emissionsbanksaktier än andra
aktier. En motionär i andra kammaren anser nyssnämnda l1lotionä
rers förslag betänkligt och föreslår för att undanröja orsakerna till
n10tionärernas förslag - omöjligheten för bank att förvärfva aktier
i den fransk-skandinaviska banken -, att banker må förvärfva aktier
i utländska banker under samma villkor som en1issionsbanksaktier; .
rätten att förvärfva dylika aktier vill han emellertid hafva utsträckt
äfven till banker, som afsatt särskild fond, uppgående till lninst 500,000
kr., och som borde få förvärfva sådana aktier till ett bokfördt värde,
ej öfverstigande denna fond.

Bland de öfriga nyheterna på det b.anktekniska området är be
stänlmelsen, att banks inlåning ej må öfverstiga fem gånger beloppet
af bolagets egna fonder. Detta har icke mött något motstånd, antag
.ligen därför att det tJTcks vara en alllnänt vedertagen grundsats, att
banks utlåning ej Inå öfverstiga bankens egna fonder nlera än fenl
gånger.

Så har .det vidare stadgats skyldighet för bank att redovisa kassa
reserv i tillgångar, hvilka kunna med lätthet förvandlas i pennin
gal'; kassareserven skall Inotsvara .Ininst 25 procent af bankens avista
förbindelser. M'otionärer i andra kammaren förorda en återgång till
kOffilnittens förslag, SOl11 gick ut på att kassareserven skulle utgöra
20 procent af den inbetalda grundfonden. Motionärernas skäl synes
vara,att kontrollen blir eljest nlöjlig endast för bankinspektionen;
110rmeras kassareserven efter grundfonden, kunde alllnänheten kon
trollera. Denna olägenhet kunde väl aflljälpas genonl att bankerna
ålades att i sina månadsrapporter uppgifva avista~örbindelsernasbelopp

i en not.
I förslaget hafva 111eddelat.s bestämnlelser, som afse att förhindra,

..att bankerna hinda för stora kapital i fastigheter, afsedda för banks
. inrymmande; uppgår sådana fastigheters bokförda värde till nler än

10 procent af bolagets egna fonder, måste banken för öfverskjutande
:belopp redovisa kassareserv.
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Slutligen stadgas, att bank vid aftal om kredit eller eljest i sin
rörelse ej nlå förbehålla ~ig andel af vinst på affär, sonl bank själf
icke äger aJsluta.

Oin jag härtill nänlner, att den kontroll, sonl nu åligger konun
gens befallningshafvande, i förslaget öfverflyttats till bankinspektionen,
så tror jag nlig härnled hafva redogjort för de viktigaste nyheterna
på det banktekniska området.

Då jag ser, att tiden är längt framskriden, och då de nyheter,
sonl förslaget innehåller på det onlrAde, som är gemensamt med den
allmänna aktiebolagslagstiftningen, torde vara för de flesta kända ge
nom den nya aktiebolagslagen, så skall jag icke uppehålla tiden med
en redogörelse för deln~ utan slutar under uttalande af den förhopp
ningen, att denna redogörelse för det för riksdagen franl1agda förslaget
till lag om bankrörelse mätte kunna bli af något gagn för den blifvande
diskussionen.

Härefter yttrade sig:

Vice Häradshöfdingen M. Wallenberg: Herr ordförande, mina
herrar! För att denna. diskussion, sonl säkerligen kommer att bli in
tressant, lnå komma i gång, så skall jag be att få ~ttra några ord .
.Jag skall icke taga upp frågan punkt för punkt, utan jag kommer
.att hålla mtg till en eller annan detalj, som jag anser närmast be
'höfvel' belysas.

Det nämndes mera i förbigående af föredraganden, att ett förslag
föreligger at.t åt bank inrYllllna rättigheten att till en viss del, tänl
ligen inskränkt för örrigt, förvärfva aktier. Denna rätt finnes redan
-j gällande lag inrymd, men den gäller endast för elnissionsbank.
.SåSO'Ol föredraganden nämnde, har någon emissionsbank icke kommit
till ständ. Vederbörande, som kommit med detta förslag, ha antag
ligen funnit, att det nlöter stora vanskligheter ,att bilda emissions
bank, OCll denna vansklighet är nog känd. Den största svårigheten
har varit att finna kompetenta ledare för dylikt institut, OCll detta är
nog den förnämsta· anledningen till att något såda~t icke finns för
närvarande. Man har då kommit att tänka på, att det under vissa
'förhållanden kan vara nyttigt, att banker kunna sanlverka till. det
allmännas bästa i fornl af delaktighet i aktiebolag. Jag erinrar om
hvad föredraganden berörde om den fransk-nordiska bankens tillkon1st,
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i 11vilken det hade varit i hög grad önskligt, att svenska banker, i
likhet 111ed hvad SOlll förhållandet är i N?rge och Danmark, kunnat
intressera sig direkt för att därigenolll skapa en för Sverige gynn
sanl penningförbindelse lne9- det kapitalstarka Frankrike. Det är
utan tvifvel riktigt, att detta skulle vara i hög grad önskligt. Men
det är ett undantag,. sonl icke så ofta återkolnnler, att lllan skapar
utländskt bankinstitut, i hvilket svenska banker äro intresserade, och~

,då det är så sällan, bör lnan icke därför förändra lagstiftningen. On1
banker eljest skulle kunna besitta aktier, däronl kan i alla fall finnas
delade meningar, och jag vill då nänlna, att under alla tider har det
ju ansetts vara ett särmärke för det svenska bankväsendet, och har
som sådant framhållits många, gånger i utlandet, att de drifva bank
affärer efter den engelska banktypen, d. v. s. den rena banktypen, som
särskildt skiljer sig från den tyska. Detta tror jag vara till gagn för de·
svenska bankernas kredit i utlandet, och, när bankerna åtnjuta kredit,
återverkar detta på landets och dess olika institutioners kredit. En sädal}
kredit är Sverige, SOlll nU111era uppträder ofta~ alltför ofta, på den ut
ländska lånemarknaden, i stort behof af, och därför gäller det att göra
allt hvad Inan kan för att till det yttersta bibehålla densanIma. Jag'
hade äran att vara ledamot i 1908 års bankkolIlmitte, och denna.
;komnlit.te tillstyrkte, SOlll föredragallden olnnälllnde, att bank(lr i viss, ,
utsträckning skulle hafva rät.t att besitta aktier. Hvad sonl då åsyfta
des och hvarför jag var med om det beslutet var, att jag önskade.
att emissionsbanksinstitutet skulle komIna till stånd, och hvarför jag'
önskade detta var, att därigenonl på ett sundt sätt och ett lllera ve
derhäftigt sätt emissionsverksamheten skulle kunna bedrifvas och före-o
tagsamheten öfver llufvud främjas. Allnlänl1a bankmötet önskade'
icke, då den frågan togs upp, att bankerna skulle få äga annat än
aktier i emissionsbanker, och jag tror - jag har tänkt på detta
sedernlera -, att allmänna banknlötet hade rätt. Nu har, som her
rarna veta, bankfö~eningen uttalat sig för att bank skulle få besitta,
aktier, och jag får lnedgifva, att den resolution, som där fattades, var
synnerligen' välbetänkt och nlycket varsam, men i alla fall kan man
icke neka till att porten blifvit öppnad; det är ett afsteg från det
system, SOIU hittills visat sig vara nyttigt för landet, o~h sonl jag'
t.ror" att det vore riktigt att bibehålla. Bankinspektionen har visser
ligen i sitt yttrande föreslagit, att grundfonden för sådan bank, som
skulle få besitta aktier, skulle utgöra minst 6 millioner. Det anser'



Kungl. Maj :t8 förslag till nya banklagar. 15

jag vara en stor förbättring därför, att en af de största farorna för
bankers aktieförvärf är just, att en massa småbanker - det ligger
i sakens .natur - icke kunna hafva för dylika affärer kompetenta
ledare, så att de kunna k.asta sig på en sådan trafik. När jag'
säger, att de icke kunna hafva kompetenta ledare, så' beror detta
helt enkelt på att banker af mycket liten olllfattning kunna icke för
sina omkostnader använda så stora belopp, att de kunna betala goda.
ledare. Man vet, att nu för tiden betalas affärsledare ganska höga
löner på alla områden, och däraf blir en följd, att en massa små
företag, som förut gått lyckligt, nu icke kunna existera, förrän de
de komnlit till en viss onlfattning.

Jag tror, att, onl jag undantager det nu föreliggandet fallet med.
den fransk-nordiska banken, det icke alls skulle vara nödvändigt att
göra denna lagförändring. Jag erinrar om, att Skandinaviska kredit
aktiebolaget från 1863 till 1903 hade denna rätt, och, så vidt jag
vet, den brukades ej i någon som helst m.era betydande utsträck~·

ning. I alla händelser var galnie Mannheimer af den åsikten, att det
icke borde användas därför - sade han -, att han var så rädd för
att banken såväl i utlandet sonl i hemlandet skulle kunna få namn.
om sig att vara en Credit l\iobilier-affär. Af denna anledning ville
han icke vara med därom. Nu finns det nog många industriidkare
och mänga andra personer, sonl hafva affärer i banker, och sonl
vilja utvidga aktiekapitalet i de företag, de äro intresserade i, och
därför önska påkalla bankernas bistånd, men jag tror icke det skulle
gagna den allmänna rörelsen och industrien, om bankerna i detta
fall ingrepe. Finge nu bankerna den· ifrågavarande rätten, så skulle
de tvingas att på detta stödja sina kunder. Däri anser jag det ligger
en . fara. Jag tror icke nlan kan säga, att bankerna för litet stödt.
den svenska industrien, jag tror snarare, att man kan säga., att de
svenska bankerna i för hög grad indirekt kontrollera vår industri..
Därför lnenar jag, att det skulle vara önskvärdt för vårt land, onl
aktiebolag och industriella företag öfverhufvud arbetade med större·
·egna fonder och Inindre med upplånade lnedel.

Sedan är det ju icke sagdt, att detta förslag komnler att vara
till nytta för bankerna själfva. För många banker komme det att.
inträffa, att de snart sagdt tvingades att inledas i företag, ~om icke
kunna räknas sonl egentliga företag utan mer eller. mindre som före-o
tag af filantropisk eller lokalpatriotisk art. Platsens bank måste gå
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i breschen och teckna aktier för den eller den järnvägen o. s. v.,
-och det skulle i lnänga fall bli mycket svårt för banken att draga
sig undan. Nu kan bankledningen skydda sig genom lagen.

Jag skall icke vidare uppehålla mig vid denna sak. Jag anser för
luin del, att lagförslaget i öfrigt i det stora hela är godta Jag anser
·-också, att det ur Blänga synpunkter kan vara bäst, att en öfverens
stälnmelse nled aktiebolagslagen finnes; dock finnes det fall, där en
sådan öfverensstämlnelse icke är nödvändig, där den skett utan att
'vederbörande närmare tänkt på hvad saken inneburit. Jag syftar
.härmed på § 81, där det heter, att ansvarsfrihet ej må anses sty-
relsen beviljad, så franlt aktieägare nled ett sammanlagdt aktiebelopp,
utgörande nlinst 1/5 af hela grundfonden, rösta däremot. Det är i
detta fall en kolossal skillnad lnellan ett aktiebolag och en bank.
Medan ett aktiebolag i regeln har en eller två kreditgifvare, så har
en bank lnånga sådana, kanske 1,000, kanske 10,000, hvarpå också
i värt land finnes exenlpel. Om nu en. grupp af personer, låt oss
säga representerande ett konkurrerande intresse, skulle kon1ma öfver
1/5 af grundfonden, så skulle de nolens volens kunna yrka, att an
svarsfrihet icke skulle beviljas styrelsen, och delta skulle under vissa
Dmst.ändigheter kunna verka i hög grad Inenligt på vederbörande bank
'instituts kredit.. Det finns nämligen en llel del försiktigt folk, som
deponera sina penningar i banken, och sonl skulle resonera som så:
ingen rök utan eld. De säga ingenting men draga in penningarna
från banken.

Jag har för ögonblicket ingenting mera att tillägga.

Professor D. Davidson : Jag vill först beröra det sätt, hvarpå
·detta förslag bestänlmer, hvad S0111 skall. räknas som -bankrörelse.
Denna bestälnmelse är, såvidt jag kan först.å, alldeles riktig och den
enda, sonl är acceptabel. Jag säger detta med anledning' af de ,mo
tioner, i hvilka en ändring föreslagits. Man kallar icke i vanligt tal '
.för bankrörelse en .rörelse, som blott består i att låna upp penningar.
Om ett företag, sonl drifver affärsrörelse, lånar upp penningar af all
mänheten, kallas denna rörelse icke bankrörelse, utan' i dagligt tal
nlenar man med bankrörelse den rörelse, SOITI en bankbedrifver, 'då
den lånar- in och lånar ut penningar. Men när man, skall lagstifta
om en företeelse, bör ju lagstiftningen gälla den sida af företeelsen, som
.behöfver regleras, och SOITI ,icke utan risk kan förbli oreglerad. -Nu
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är det icke banks utlåning utan dess inlåning, som kan vara för det
allmänna riskabel, men reglerar ,man b~1~kers inlåning, så måste också
andra företag, som drifva mot.svarande rörelse, underkastas samnla
reglering. Jag tror icke, att denna bestämmelse skulle välla svårig
Ileter för den kooperativa rörelsen, såvidt den vill vidtaga de föriin
dringar, sonl följa lned ett antagande af .detta förslag, t. ex. genom
att bilda särskilda anstalter för upplåningen~ underkastade alla de
bestämmelser i fråga on1 kontroll och dylikt, som ansetts nödvändiga
för ett sundt affärslif. Nu kan man säga: medlemmarna i de koopera
tiva föreningarna, som låna ut sina penningar till föreningarna, vilja
ju underkasta sig den därmed förbundna risken, hvarför skulle de då
icke få göra det? Ja, ,det beror därpå, att, aln en kris uppstår, dess
verkningar sträcka sig längre än till medlelnmarna i kooperat.ionen.
Uppstår en panik, så, smittar den och uppträder äfven på andra om
råden, och man får såsom medlem i ett samhälle icke göra hvad nIan
vill utan måste taga vederbörlig hänsyn till sina 'nledborgare.

Vidare vill jag nämna några ord i anledning af hvad den siste
talaren yttrade. Jag instäl11mer i allt, hvad han nänlnde angående
frågan Oln bankernas rätt att förvärfva aktier, n1en jag skulle vilja
ännu skarpare betona' farligheten af det föreliggande förslaget. Detta
förslag vore ofarligt, ifall man kunde antaga, att vid tillälnpningen
alla banker komme at.t hålla sig fullt lojalt inom de gränser, som
förslaget uppdrager. Men detta får' mall icke förutsätta, när man lag
stiftar, och det är lätt att se, att ,äfven med de föreslagna bestäm
melserna skulle en bank faktiskt äga obegränsad rätt att förvärfva
aktier. Det beböfves blott, att banken bildar ett emissionsbolag, och
att banken. förvärfvar aktierna i detta emissionsbolag. Då ett emis
sionsbolag äger förvärfva bur lnycket aktier som helst, skulle på detta
sätt en bank indirekt kunna bli innebafvare af ett obegränsadt
belopp i aktier. Jag tror det enda lämpliga är, att banker få här
vidlag begagna sig af den fornl, som finnes, d. v. s. emissionsbanks
formen, ocb jag tror vidare, 'att denna anordnings styrka ligger i att det
erfordras ett flertal banker för att bilda en emissionsbank·" hV~I,rigenom

man vinner en. kontroll öfver att emissionsbanken blir ett fullt sundt
företag.

Bankdirektören J. H. Palme: Jag har blifvit uppkalla,d af hvad som
yttrades af häradshöfding Wallenberg. Han började med 3:tt franl

2
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hålla SOlll sin åsikt, att anledningen t.ill att någon enlissionsbank icke
kommit till stå.nd skulle hafya varit, att Ulan icke kunnat finna nå
gon lämplig ledare för en sådan institution. Jag vågar i detta afse
ende hysa en annan mening. Jag är nänlligen öfvertygad. om att,
äfven om det funnits s'ädana verkligt kompetenta ledare i obegrän
sadt antal i vårt land, så .skulle likväl icke något enda emissionsbolag
hafva kommit till stånd helt enkelt därför, att .detta redan från början
förhindrats genom de i 4.:de paragrafen af lagen om sådana banker
förekommande bestämmelserna, att »Stiftare af emissionsbank liksonl
delägare däri skola vara bankaktiebolag eller solidariska bankbolag och
till antalet 111inst fyra.» Den första af dessa bestämnlelser nlåste ju
nödvändigt få till följd, att aktierna .i en emissionsbank blifva ytterst
svårsålda, och att det kapital, som en bank skulle vilja däri ned
iägga, på grund häraf blir så godt som. för all framtid fastlåst. Den
senare bestämmelsen nlåste vidare få till följd, att en hank, som
_deltager i stiftandet af enlissionsbank, aldrig kan påräkna att af den
senares verksamhet erhålla någon indirekt' fördel.

Då bäradshöfding Wallenberg såsom ledamot af bankkommitten
utan reservation anslutit sig till ·det af kommitterade framställda för
slaget, att banker skulle vara berättigade att inonl vissa gränser för
värfva icke endast aktier i emissionsbanker utan äfven andra aktier;
så synes det mig vara föga konsekvent, att, sedan' nunlera det för
sta af dessa båda alternativ visat sig vara praktiskt betydelselöst,
häradshöfding Wallenberg kan vilja 'påyrka, att det andra alternativet
fullständigt uteslutes. Den däri -anvisade utvägen till lnålets vinnande
borde väl vid' nyssnämnda- förhållande så nlycket hellre fortfarande

hållas öppen.
Häradshöfding "\Vallenberg har vidare '. talat Oln vådan af att' i

denna punkt afvika från det engelska banksystell1et, hvilket för ho
nom synes stå såsonl det alltid eftersträfvansvärda mönstret. Jag
delar fullkomligt. hans mening 0111 detta systelns förträfflighet i o,ch
för sig, men jag ber att få erinra om at.t det nled nlånga andra en
gelska institutioner har det genlensanlt, att det vuxit upp ur natio
nell grund, och att det därvid blifvit särskildt väl afpassadt efter den
egendomliga lniljö, som England erbjuder, ocl} till hvilken någon full
motsvarighet icke torde finnas i andra länder. Den stora skillnad,
som i detta afseende finnes mellan Sverige och England, framträder
icke minst i den onlständigheten, att det i England finnes talrika
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och mäktiga bankirhus, S0111 drifva emissionsverksanlhet kolossal
skala, icke endast i .. Storbritannien och dess kolonier utan öfver hela
världen. Det är naturligt, att just på grund af tillvaron af denna
bankirklass, sonl genom århundraden vants att utöfva enlissionsverk
samhet, anledningarna för de egentliga bankerna att inlåta sig på
samma verksamhetsfält borttagits. Vi i 'vårt land hafva intet mot
svarande, under det att ho's oss landets rörelsekapital är mera än i
de flesta andra länder koncentreradt hos bankerna. Under sådana
omständigheter synes det nlig vara olämpligt, att vi skulle ute
stänga dessa från rätten att förvärfva aktier på det sätt, som här
är i fråga.

Häradshöfding \Vallenberg fralnhöll det önskvärdå i att Sveriges
industriella. företag stode på kraftigare fötter, att de vore lllindre
skuldsatta, och att de ägde större kapital. Jag delar i detta afse
ende fullkoll1ligt hans 111en,ing, men jag kan icke förstå det logiska
sammanhanget nlellan denna premiss .och den konklusion, som han
därur drager, nänlligen att detta skulle utgöra en ytterligare anled
ning till att bankerna icke borde gifvas rätten att teckna aktier i så
dana industriella företag. Tvärtom synes det mig påtagligt, att, om
man vill åt Sveriges indust.riella bolag bereda ökade möjligpeter att
fä arbeta llled störl~e eget kapit.al, Inan icke bör afstänga de star
kaste kapitalsamm'anslutningar, sonl vi ha i vårt land, nämligen ban
kerna, från den nledverkan, SOIU de härvid kunna lämna.

Jag skall ieke längre upptaga .tiden, då jag hoppas, att jag i det
väsentligaste bemött de annlärkningar, som 11ittills franlställts, och då
jag förutsätter, att det finnes andra, sonl skola fortsätta diskussionen
och därvid framhålla, hvad jag kunn.at förbise.

F. d. Kons-lll J. Ekman: Herr ordförande, mina herrar! Efter'
den senaste ärade talarens yttl~.ande, i hvilket jag till väsentlig del
instämnler, skulle jag kunnat afstå från att upptaga tiden, lnen, då
jag framburit en motion i andra kammaren om rättighet för ban-

. kerna att för egen räkning förvärfva aktier, anser jag mig ha skyl
dighet att säga några ord.

Man må icke förundra sig öfver, att det råder tvekan hos all
mänheten, hur den skall ställa sig" till denna' fråga, då bankerna·
själfva haft svårt för att intaga någon fast ståndpunkt därtill. Det
är herrarna bekant, att det egentligen är bankinspektören - hvilken
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man väl icke på något sät.t kan misstänka för att vilja. i vår bank
lagstiftning införa några farliga nyheter -, som föranledde 1908 åFS

bankkonlmitte att föreslå, det bankerna under vissa förutsättningar
skulle äga rätt att förvärfva. aktier för egen räkning. Enlellertid af
bÖjde bankföreningen detta och inskränkte sig till att framställa en
begäran onl inrättande af enlissionsbanker. Anledningen torde ha
varit, att man fäste stora förhoppningar vid dessa emissionsbanker.
Man trodde, att de vore bästa formen för att Jösa frågan. Bank
inspektören förklarade då, att, eftersom bankerna själfva icke ville
ha denna ifrågasatta rätt att för egen del förvärfva aktier, finge Ulan
upprätta emissionsbanker. Så kom lagen onl elnissionsbanker till
ständ, och jag får säga, att jag har sanlnla åsikt som den senaste
ärade talaren Oln orsaken till att emissionsbanker icke blifvit upp
rättade. Bankerna få vara nlåna om att icke låsa fast sina kapital
i papper, som icke kunna realiseras. Detta 'skulle bli förhållandet,
om de skulle på de villkor, s.om riksdagen och kungl. maj:t före
skrifvit, teckna aktier i emissionsbanker. Jag vill emellertid erinra
OII1, att bankerna begärde att få rättighet äfven för enskilda att
vara delägare i emissionsbanker. Nu har bankföreningen i en skrif
velse, undertecknad af alla de enskilda hankerna med undantag af
Norrköpingsbanken, Skånes handelsbank och två Stockholnlsbanker,
dock icke af de större, begärt att på vissa villkor, och mycket för
siktiga villkor, själfva få rättighet att förvärfva aktier utan emissions
banker som mellanhand. Det är ju, såvidt jag kan se, för banker
nas soliditet ick~ något farligt, att de få förvärfva aktier själfva i
aktieföretag, då det hittills varit denl nledgifvet att teckna aktier
i en bank, hvars enda uppgift är a.tt själf teckna eller köpa aktier.
Således skulle de få i första hand en ,·rättighet, som de nu ha i
andra hand. Man skulle möjligen kunna invända, atl ledarna af en
emissJonsbank äro så nlycket mera kompetenta att bedöllla värdet
af de aktier" sonl tecknas, men med den goda ledning, våra banker
äga, tror jag, icke, att de kasta sig in' i företag, sonl äro för dem
främmande, utan endast i sådana, om hvilka de äga en ingående
kännedom. Om detta är' riktigt, skulle man kunna· säga, att det är
mycket lättare för en vanlig bank., att bedöma värdet .af ..?-ktierna än
för en errlissionsbank, som.. skulle' få en' större rayon att omfatta.
Därtill komnler, att såväl lllotionär.ernas förslag som bankföreningens
framställning går ut på att rätten att teckna aktier skulle inskränkas
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till hälften lllot förut. Det skulle nän1ligen enda.st vara hälften af
det belopp, hvarn1ed reservfonden öfverstiger femtio procent af grund
fonden, sonl finge användas för aktieteckning. Detta synes' nlig vara
ett ytterligare stöd för den åsikten, att någon risk icke föreligger~

Nu har bankinspektören i sitt yttrande öfver frågan ännu mera velat
skärpa kontrollen, dels därigenon1 att inga andra banker än de, sonl
ägde en grund- och reservfond å tillsal1lnlanS minst 6,000,000 kr. t

skulle ha rätt att förvärfva aktier, dels därigenom att den af motio
närerna föreslagna begränsningen, att icke mera än 10 ··procent af
bankens fonder skulle få användas till aktieförvärf, ytterligare skulle
skärpas därhän, att endast 20 procent af reservfonden finge för ända
l11älet användas. Detta innebär en så pass stor inskränkning, att t

nledan bankerna enligt motionärernas förslag skulle få disponera 51,1
n1illioner kronor för aktieförvärf, skulle denna sun1Illa enligt bank
inspektörens förslag nedbringas till 32,1 n1illioner. Jag förmodar, att
riksdagen kommer att ägna bankinspektörens förslag allt afseende.
För egen 'del yrkar jag icke, att bankernas rätt till aktieförvärf skall
utsträckas längre? än hvad bankinspektören föreslagit, och jag kan
icke se, att hans förslag innebär den ringaste risk.

Det har af herr Wallenberg gjorts gällande, att man, gen0111 hvad
här bJifvit ifrågasatt, skulle öppna porten för ett nytt slags affärer,
som icke hittills hört till de svenska bankernas räckvidd och icke
lämpade sig för dem. Jag tror emellertid, att, om några väsentliga
olägenheter eller större vådor skulle uppstå, nlan kan slå igen porten
eller låta den kvarstå på glänt.

Det har blifvit framhållet, att det vore nyttigt för industriella
företag, om bankerna hjälpte den1 med aktieteckningen. Att upp
taga den frågan skulle leda till ett upprepande af de skäl, S0111 an
dragits för elnissionsbankers tillkomst. Jag skall icke genonlgå dem,
n1en jag vill dock erinra om hur svårt det i allnlänhet är att bilda
aktiebolag för industriell verksal1lhet. I de flesta fall uppgöras kal
kylerna af personer, S 0111 äro intresserade för företagets' tillkomst,
·lllen någon undersökning verkställes icke alltid af tekniska kapa
citeter. Sedan kommer aktieteckningen, hvilken kan vara oerhördt
besvärlig för derrl, sonl sköta onl densanl111a. Vore det icke bättre,
onl Ulan hade tillgång till en vederhäftig institutIon, som läte ex
perter verkställa den tekniska undersökningen, och, om företaget an
säges bärkraftigt., framlade projektet ll1ed den auktoritet, som en
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banks ollldöme alltid har. Det är icke blott så, att 111änga goda
företag härigenom skulle k0111111a till stånd, utan äfven så, att. en
mängd företag, sonl frän början vore dödfödda, icke' komme till
stånd, . hvilket jag anser vara af den största fördel .

. Jag tror sålunda icke, att det bör tynga motionärernas saUlvete,
att .de fraullagt sitt förslag, ty jag är öfvertygad 0111, att detta är
ägnadt att föra oss jn på en väg, sonl skall bringa landet och bank
verksaUlheten nytta och fördel. Att den icke skall begagnas på
illojalt sätt, får lIlan väl hoppas. Det finnes 111ånga sätt· att kringgå
lagen, men det är dock så, att den allmänna. opinionen utdömer de
saUlnla, och den bank, SOlll begagnar sig af 0111vägar, skadar sig
mera, än den gagnar sig. Därför hoppas jag, att det förslag, sonl
blifvit. franllagdt, nlåtte vinna herrarnas bifall samt i riksdagen få ett
gynnsamt nIottagande.

Bankdirektören O. Rydbeck: \Tisserligen har jag blifvit före
konlmen i det mesta, jag tänkt säga just i den delen af det före
liggande diskussionsälnnet, sonl rör sig om bankernas rätt till aktie
förvärf, genonl de båda senaste talarna, 111en , eftersoln jag redan be
gärt ordet, skall jag tillåta Blig' att anföra ett par synpunkter, som
möjligen kunna vara ägnade att skingra de betänkligileter, åt hvilka.
bland andra häradshöfding Wallenberg gifvit uttryck, och franlhålla
den fördel, sonl bankerna likaväl sonl industrien skulle ha att vänta
af det föreliggande lagförslagets genomförande.

De betänkligheter, SOln fraInställts en10t detsanln1a, g.å hufvud-
-- sakligen ut på att. ll1an därigenolll skulle slå in på en ny bana i

bankväsendet. Det skulle leda detta in på linjer, son1· kon1n1e att
visa sig ödesdigra för landets ekonol11iska life Herr Wallenberg an
förde i detta afseende ett uttalande af en utaf vårt lands mest franl
stående fackn1än, bankdirektör l\Iannheilner d. ä. Denne skulle ha
ansett, att ,det var så vådligt att slå in på denna väg, att, ehuru
Skandinaviska kreditaktiebolaget haft den ifrågavarande rätten i 40

år, hade banken ieke annat än i obetydlig utsträckning användt sig.
af densamma af det skäl, att vår kr.edit i utlandet skulle löpa fara
att bli störd, därest det blefve kändt, att våra banker i likhet llled
exelnpelvis de tyska voro direkt intresserade i industriella företag.
Jag. tillåter mig' då påpeka den grundväsentliga skillnad, som ·det
ligger i en sådan rätt, 111edgifven utan inskränkning, och den hos



Kungl. Maj:ts förslag till nya banklagar. 23

oss nu föreslagna. H.är är det endast tal om att bankerna skulle
få för visst lllycket begränsadt belopp intressera sig i industriella
företag eller med andra ord att för hvarje belopp, som en bank teck
nade aktier i industrien, den samtidigt finge göra en lika stor afsätt
ning eller, såsom man också skulle kunna kalla det, afskrifniI)g.
Det betyder precis ,detsamnla som att, om en bank inköper aktier,
så uppföres ett därenl0t svarande belopp såsom skuld. Detta skulle
alls icke vara ägnadt att minska förtroendet till vårt bankväsende.

Förslaget skulle, menar man, skapa ett nytt systelll inoln vår .
bankrörelse; hvilket vore farligt.· Den åsikten frambars på sin tid
under den strid, sonl fördes för bibehållande af de solidariska ban
kerna i oförnlinskad. utsträckning, särskildt i sanlband med sedel
utgifningsrättens upphörallde. Det framhölls då, att q,en solidariska
banktypen var för vårt land, särskildt 11led hänsyn till utlandet, den
enda lämpliga. Jag tror emellertid, Q,.tt erfarenheten skall hafya gjort
klart för oss litet hvar, att, äfven OlI) den solidariska banktypen på
sin tid var af utomordentligt stor betydelse för att gifva stadga åt
affärslifvet, så har nlan också med. aktiebolagstypen kunnat ernå de .
syften, man llled densamma afsett. På saIDllla sätt tror jag, att
faran är lllinimal, om vi nled de starka restriktioner, sonl före
slagits, införa ett nytt system i bankväsendet för att bringa vår
industri ett stöd.

Den senaste ärade talaren påpekade med lnycken rätt., hur föga
effektivt stöd bankerna nu kunna lälllna just därför, att de icke ha
rättighet att på ett verksault sätt befrämja aktieteckning i industri~

ella företag. Därigenom nödgas industrien skuldsätta sig, så snart
den för utvidgning eller af annan anledning är i behof af ökadt kapi
tal. Bankerna taga ingen annan befattning nled saken, än att de
anvisa lån åt industrien, onl tillräcklig säkerhet kan presteras. De
anse .sig nog i alllnänhet icke ha skyldighet att 'vid länlnallde af
län ingå på någon efi"ektiv undersökning, huruvida det planerade in
dust.riföretaget har fog för sig. De nöja sig med att tillse,. om den
säkerhet, SOl11 blifvit ställd, och om den borgen, som lämnats, är för
banken betryggande. Det är icke så, man skapar sunda och bär
kraftiga industrier, utan det sker därigenonl, att man för det första
tillser, om industrien är värd att stödja, och att Inan i så fall skaffar
den kapital, men icke såsom lån utan sås~m fond.

Vi ha sett, hurusom i Tyskland industrien tagit jättesteg. . I ,en
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tysk ekollolllisk tidskrift, S0111 jag läste häronldagen, fralllhölls 'det,
att industrien i Tyskland tillskref detta för landet synnerligen lyck
liga förhållande just den omständigheten, att bankerna haft så stor
frihet att hjälpa industrien. Denna har -härigenonl kunnat få en fi
nansiell --ställning, S0111 här icke ens det bästa bolag kan uppvisa
11laken till. Af en tablå i den nälnnda tidskriftenfranlgick, at.t de
tyska industriföretagen hade relativt obetydliga bankskulder ll1en
enorllla tillgodohafvanden hos bankerna. Jag tror, att de bolag hos
oss äro lätt räknade, S0111 ha en nlillion kronor innestående i en
bank. Att den tyska industrien är så väl situerad, beror som sagdt
till ·en stor del därpå, att bankerna ha rätt att öfvertaga aktier, sonl
de göra -värdefulla och släppa ut i markIladen.

Just detta, att bankerna skola kunna anvisa 11larknaden goda
industriaktier, och som skulle 111öjliggöras af det lagförslag, som vi
här diskutera, är i detsamnla ett lnycket viktigt monlent. Vi be- 
finna oss i en tid af nedgående räntor. Det är stor nlöjlighet för
att räntan sjunker ytterligare, och att depositionsränt.an kan falla till
31/ 2 procent. DärIned har det ögonblick inträffat, SOln vår industri se
dan lång tid längtat efter, då bankerna bet.ala så litet för pengarna, att
dessa kunna gå öfver till industrien. Det är eineIlertid icke nog
med att pengarna kunna flyttas, utan frågan är, hvart de komma
att flyttas. Ja, jag undrar, hvart en leknlan i finansiella ting, sonl
tar ut pengar i banken för att placera dem i ilidustriaktier, kan
kOnl111a att vända sig. I nio fall af tio placerar han sitt kapital i
de mest omtyckta spekulationspapperen, som dock ge mycket obe...
tydlig ränta. Ett sådant förhållande tror jag icke, att vi ha anled
ning lyckönska oss till. Huru mycket bätt.re vore det _icke då, onl
det funnes aktier att tillgå i väl ledda och af bankerna kontrollerade
företag. Och en om sitt anseende lnån bank,· sonl utsläpper dylika
aktier i nlarknaden, kan i viss mån sägas hafva försett aktierna med
sin moraliska borgen. Under sådana förhållanden kunde kapitalister,
som icke vore nöjda n1ed den ränta, de finge i banken, ll1ed förtro
ende vända sig till densalnlna och få upplysning OIn, i hvilket ,af
de företag, SOln banken kände till, de ll1ed fördel skulle kunna pla...
cera sina pengar. Jag tror, att det är af stor nationalekollonlisk
betydelse, att allmänheten har bättre ledning vid placering af pen
ningar i industriföretag, och jag tror, att det just föreligger en fara i
att bankerna ännu icke ha ll1öjlighet att gifva den behöfliga ledningen.
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Det har franlställts ett par små anmärkningar nlot lagförslaget.
af rent. praktiska grunder, bland annat att bankerna skulle mot sin
vilja tvingas att stödja en del filantropiska eller andra företag ..
Detta äro emellertid bankerna icke skyddade för nu heller. Antingen

. trumfas dylika franlställningar igenoln på bolagstälTIlnOrna eller också.
få bankernas direktörer lälnna de penningar, som begäras.. Detta.
kommer nog att fortfara, och jag tror icke, atf bankerna fralndeles
mera än nu skola förnlås lämna medel till företag, som ligga. utom
deras verksanlhet.

Hvad beträfrar nlöjligheten, att bankernas obegränsade rätt till
aktieförvärf skulle kunna missbrukas på det sätt, att bankerna bil
dade bolag, som köpte aktier~ hvilka sedan belänades, så kan jag·
icke inse annat, än att en sådan nlöjlighet till nlissbruk redan nu
föreligger. Det· behöfves ju blott, att en bankstyrelse bildar ett bo
lag lned ett kapital på några tusen kronor, som fÖl'värfvar aktier och
sedan belånar dessa i banken.

,Jag har för min del icke något mera att tillägga, än att jag
skulle vilja till de herrar riksdagsnlän, SOIU jag ser närvara, rikta
en enträgen uppmaning att ieke låta den ganlla, kanske ibland allt
för stora, svenska försiktigheten härvidlag få öfverhand, därför att det
gäller en delVIS ny väg, ty jag tror, att det för landets industri, nlen
äfven för dess bankväsen, skulle vara af stor betydelse, om det för
slag, som här blifvit framlagdt, kunde vinna statsmakternas bifall.

Vice Häradshöfdingen M. Wallenberg: Blott ett pa.r ord till
benlötande af herr Painles inlägg.' Han nämnde, att anledningen till
att elnissionsbanker icke konlmit till stånd ej var den af mig upp
gifna, utan snarare den, att bestämmelserna i lagen voro så snäfva,
att det icke var lockande för bankerna att intressera sig för sådana
företag. Det är riktigt, att bestälnnlelserna äro snäfva, filen anled
ningen härtill är, att man velat uppställa alla l11öjliga garantiel~, så
att. de nya bankinstituten, onl de kon1nla till stånd, skola ·kolnnla i
åtnjutande af allnlänhetens förtroende. Då jag uppgaf såsom anled-
.ning till att några elllissionsbanker ej upprättats, att nlan icke kun
nat få l1ågon konlpetent ledar~, så kunde jag göra detta~lned fog~

Jag har nämligen deltagit i förhandlingar angående upprättande af
en e~issionsbank med ledarna för andra bankinstitut, som voro be
rättigade att bilda emissionsbank, och jag fick under dessa förhand-
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lingal' den uppfattningen, att det hufvudsakligen var den. omständig
heten, att nlan icke kunde enas om. åt .hvem man borde anförtro
ledningen, so{Il. gjorde, att förhandlingarna strandade.

I hvad herrar Ekman och Rydbeck sagt angående nyttan för indu
.stl~ien och för startande af nya företag af att alla omständigheter
vid sådana företags bildande bli väl utredda och att proJekten läln- .
nas ut till allmänheten af en vederhäftig institution, däri instämmer
jag. Men jag .anser i olikhet med dem, att det bör anförtros åt
emissionsbanker att göra sådana utredningar, och att dessa böra af
skiljas från vanlig hankverksamhet. Det skulle annars taga bank
ledningens uppmärksamhet för mycket i anspråk och föra bankverk
samheten in på oriktiga banor.

. Domänintendenten E. A. Lindblad: Jag ber om ursäkt, att jag
tager till orda i denna försanl1ing, sonl till stor del består af finans
män, men då jag tror, att det är viktigt, att äfven allmänheten del
tager i behandlingen af den föreliggande frågan, för att densamma
skall blifva allsidigt belyst, så ber jag att få säga ett par ord.

De· flesta talare, som uppträdt, ha varit bankmän, och de ha med
få undantag förordat förslaget, filen jag· ser i detsalnma början till
en total olnläggning af hela vårt ekonolniska lif, och jag ber därför
att få uttala mina betänkligheter filot förslaget. Vi kunna nämligen
vara ense om, att, då det nu i allmänhet klagas öfver att bolags
bildningen n1edför, att det icke blir en personlig ledning af affärs
företagen, skall en sådan klagan finnas i ännu högre grad berättigad,
ifall äfven vår industri skall direkt oInhändertagas af bankinstituten.
Här äro gara.ntier föreslagna för att de små bankerna icke skola in
låta sig på aktieelnission; bankinspektören har ju särskildt framhållit,
att, om äfven dessa skulle' berättigas härtill, kunde detta blott med
föra aktiejobb. Därför har man velat uppställa vissa garantier, som
tillförsäkrade de störrebankinstituten ensamrätt att utöfva en sådan·
verksanlhet, som det här är fråga om. Men vi veta, att nutiden ten
derar hän mot de stora samn1anslutningarna; inom bankväsendet
framträder tydligen just sådana tendenser. Hvari ligger då faran?
Jo, däri att bankinstituten kunna komma att verka såsom trustbild
ningar inoul industrien, och att det endast blir de industrier, som ha
stöd hos trusterna, hvilka kunna ha några förhoppningar om att fä
existera i la.ndet. Jag hen1ställer till h~rrarna, onl det kan vara nyt-
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tigt, att industrien på sådant sätt behärskas. Jag tror, att det är
lyckligast för industrien, om den får verka såsom hittills eller så, att
den onlhänderhafves af enskilda personer, sonl äro villiga att ställa
sig själfva och sin förmögenhet i bresellen men måhända sederiuera
nödgas att för företagens ytterligare finansiering vända sig till vissa
bankinstitut. Att göra dessa bankinstitut eller sammanslutningar af
sådana till direkt medverkande vid industriens uppkomst och fort
bildning i värt land kan jag icke se någon fördel i, och jag konsta~

terar till min stora förnöjelse, att en så framstående bankman som
häradshöfding Wallenberg i det fallet intagit sin särskilda ståndpunkt.
Vi ha äfven sett, hurusonl i Hälsingborg en person, sonl på en gång
är framstående bankman och industrinlan, uttalat sina stora betänk
ligheter emot förslaget. Själf ställer jag lnig i hög grad skeptisk
emot att på det här föreslagna sättet åstadkomma sammanslutningar,
icke därför att det skulle nl\edföra fara för bankkrediten - nled den
goda ledning, våra banker i regeln ha,behöfver man säkerligen icke
riskera något sådant -, men därför att jag befarar, att industrien
själf kommer att lida af det alltför starka förmynderskap, sonl de
stora banksanlnlanslutningarna Inåste utöfva. Det är således ur all
lnänhetens och industriens egen synpunlct, sonl jag velat lägga fram
nlina betänkligheter till det behjärtande, herrarna vilja ägna däråt.

Jag är icke henlma på detta område, 111en bar af vissa oInständig
heter föranledts att reflektera öfver den fråga, S0111 föreligger till debatt,
och jag tror~ att saken får tagas i noga skärskådande, innan man ger
sig in på denna nya väg. Den må nu till en början omgärdas med
aldrig så många garantier, så behöfs det blott, att man tager ett st.eg
till och utvidgar bestämmelserna, och då försvinna garantierna och
inskränkningarna, såsom när rnan bygger vallar af is emot en vårflod.

Professor D. Davidson: Det är naturligt., att, när man stiftar
en lag, så gör man icke det för den1, som uppträda lojalt, utan egent.
ligen för dem, som man kan befara icke handla på det sättet. Man
får icke, sAson1 en af de föregåellde talarna gjorde, alldeles bortse
från illojala handling~r. Därför bör man se till, att icke lagen länl
nar kryphål för sådana handlingar.. Jag är icke på optimistisk, att
jag tror, att alla banker i Sverige komnla att handla n1ed klokhet,
försiktighet, förutseende oell lojalitet. Det vore lyckligt, om de flesta
gjorde det, men det behöfs blott, att ett par icke göra det, för att



28 1911 den 21 n1ars.

det skall lända till skada, och det icke blott för banken och dess kun
~er utall för en hel del andra. Detta gör, att nlan icke därutaf, att
lagstiftningen tillåter, at.t bankerna 11led vissa restriktioner äga för~

värfva aktier i emissionsbanker, får draga den slutsatsen, att ban
kerna direkt borde få förvärfva alla slags aktier. Det är vissa ga
rantier härvidlag uppställda 111ed afseende på elnissionsbankerna, n1en
sådana saknas i det här föreliggande förslaget. Det är naturligt, att,
om man kunde förutsätta, att alla banker utan undantag skulle handla
klokt ocb försiktigt, sä vore det ingen fara, lllell då behöfdes å andra
sidan ingen l~gstiftning alls. Med hänsyn till detta franlställde jag
nyss ett. exempel, sonl herr Rydbeck missförstått. Det fall, jag tänkte
mig, var, att en bank, sonl enligt förslaget skulle få rätt att förvärfva
aktier för t. ex. 1 million kr., bildade ett emissionsbolag nled detta
kapital. Då detta enlissionsbolag äger obegränsad· rätt att förvärfva
aktier, ~är banken, som skulle äga så godt som alla aktierna i elnis
sionsbolaget, och som ju genonl län till elnissionsbolaget kunde öka
dettas aktieförvärf, på indirekt väg samnla befogenhet.

Herr Rydbeck anförde Tyskland såsom exelnp·el på hur förträffligt
det vore,. att bankerna ägde rätt att förvärfva. aktier. Ja, jag er
känner, att Tyskland bar en utmärkt organiserad och utvecklad indu
·st.ri och i banktekniskt afseende . står mycket högt. EIneilertid är
först och· frälnst att i.hågko1111na, att de tyska bankerna ha rätt att
förvärfva aktier i obegränsad utsträckning, under det att de svenska
bankerna enligt förslaget skulle få denna rätt i endast obetydlig grad.
Därför kan icke den för de svenska bankerna ifrågasatta rätten till
aktieförvärf fä sarrlma verkningar, som denna haft i Tyskland, så
vida icke de svenska bankerna skulle kringgå de föreslagna begräns
ningarna på nyss angifna eller annat sätt. . Den tyska industriens ut
veckling beror för öfrigt icke blott på att 'bankerna haft rätt att in..
köpa aktier utan på en hel del andra omständigheter. Vidare är att
komnla ihåg, att det icke blott är ljusa sidor, som det tyska bank
väsendet har att uppvisa. Under 1901 år kris yar det tvärtonl gan
ska fula punkter, som vi flngo lära känna 110S detsanlma. Det kla
gas också i Tyskland äfvell från praktiskt häll öfver att det icke är
så väl beställdt lned kurserna på värdepapperen, utan att bankerna
ti,II en del begagna sin rätt att förvärfva aktier till att inverka på
kurserna. Det .händer att vilja bankerna sälja, stiga aktierna, och
vilja de köpa aktier, sjunker värdet på desamma.
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Jag konlmer så till en punkt, SOlll hittills blifvit förbisedd. Om
bankerna ha rätt att förvärfva aktier och drifva handel med sådana,
ligger däri en fara, att en hel del banker lockas in på spekulation i
aktier.

Jag l1ledger, att det är en stor fördel i 'vissa afseende'~, att ban
.kerna genom aktieförvärf bli i tillfälle att. stödja industrien, men jag
tror i likhet med bankdirektör Wallenberg, att nackdelarna äro större.

Professor N. F. Stjernberg: Mina 11errar! En ekonomiskt in..
tresserad leknlan anhåller i anslutning till de synpunkter, herr Lind..

. blad framfört, att i all ödmjukhet få säga ett par ord i den nu ak
tuella frågan onl bankernas rätt att förvärfva aktier.

Jag vill då till att börja med slå fast, att det - så vidt man
.af del1 i afton förda diskussionen kan dönla - råder enighet
,därom, att alla de förmåner, alla de legitima fördelar, SOlll stå att
vinna genonl den nu föreslagna onlläggningen af bankbolagens verk·
.sanlhet, i själfva verket precis lika bra tillgodoses genom en energisk
·och lllålmedveten emissionsbankrörelse. Då uppstår frågan, hvad 01'

.saken k?-n vara till att enlissionsbanke1' t1'ot$ den nya lagstiftningen
:i ämnet icke hos oss kOf!lmit till ständ. Två svar ha i afton gifvits
från synnerligen sakkunnigt håll. Det ena lyder så: det stod icke
.att erhålla någon tillräckligt kompetent bankmässig högsta ledning
.för ett sådant instituts skötsel. Skulle det svaret vara riktigt, något
hvaron1 jag icke kan tillåta mig att döma, pekar det närnlast där-
hän, att vårt bankväsende för närvarande icke är lnoget för en ut
veckling i denna riktning. Det andra svaret, sonl har större intresse
för mig personligen, och som här blifvit fralnfördt af flera fram
.stående bankmän, innebär, att det var en brist i den nya emissions
_banklagen~ som gjorde, att det hela strandade, närUlare bestälndt
.föreskriften att endast banker skulle få äga aktier i emissions
bankerna. Bankerna ha, säger nlan, därigenom afskräckts från att
placera sina kapitaltillgångar i dylika aktier, med afseende å hvilka
realisationsmöjligheterna äro så begränsade som enligt den nya lagen.
Onl nu så vore, att det verkligen varit just denna omständighet,
.som hindrat emissionsbankernas uppkomst, ligger det då icke när
mast till· hands att här gå en medelväg och söka -på. lagstiftningens
väg få till stånd en <emissionsbanktyp, i hvilken äfven enskilda kunde
'i viss omfattning vara aktieägare? Man kunde ju tänka sig saken
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så, att aktierna. fördelades på olika serier, af hvilka den ena kunde
förvärfvas såväl af allmänheten son1 af banker. Professor Davidson
har upplyst nlig onl, att. en dylik eventualitet varit på tal under ett
tidigare stadiun1 af enlissionsbankfrägans behandling. Bjuder icke
nödig försiktighet, att dylika utvägar till skapande af en emissions
bankverksanlhet först försökas, innan l1lan inslår' på den i hvarje
fallInera riskabla vägen att åt yära banker inry~nma befogenheten att
handla nled aktier öfverllufvud? Det har visserligen från flera håll i
afton anförts, att äfven 111ed det föreliggande förslaget meningen en
dast är att »glänta på dörren» till en ny bankpolitik, i kraft af
hvilken bankerna mera aktivt kunde intressera sig för industrien.
Är detta lneningen, synes 111ig nyssnälnnda försiktigare väg ha de
starkaste skälen för sig. Men af vissa uttalanden att dölna synes
det icke på alla håll vara nleningen att blott ställa sig ett så blyg
sall1t lllål före. Särskildt fäste jag lnig vid, att en af aftonens 11lest
energiska 'förespråkare för det nya förslaget från bankmannahåll, herr
bank~irektör Rydbeck, visserligen inledningsvis betonade dess blyg
SalTIIna dilnensioner nlen likväl slutade sitt anförande l1led att för
oss upprulla ett framtidsperspektiv, enligt hvilket nlan ll1ed banker
nas rätt till aktieförvärf afser att lyfta hela vår industri till en hit
ti~]s oanad höjd och olllskapa bankerna till att blifva de verkliga
härarna af vår industriella utveckling. Under sådana förhållanden

. synas mig som sagdt alla skäl tala för att Ulan franlför allt går för
siktigt till väga. Vi veta alla, att man här rör. sig på ett" område,
där experinlentet sedan galnnlalt icke står' högt i kurs. Alllnänbeten
är här fralllför allt intresserad af att det går säkert framåt, OUl ock
utvecklingen icke blir så storartad.

Bankdirektören J. H. Palme: Professor Davidson franlhöll, att vid
stiftandet af lagar man bör taga hänsyn till icke endast dem, SOIU

handla lojalt, utan äfven delTI, SOITI kunna förutsättas vilja handla
illojalt. Däri gifver jag herr Davidson fullkolnligt rätt, lnen just
ur den sålunda angifna sYllpunkten är det påtagligen af vikt att vid
omarbetning af äldre lagar söka därifrån undanrödja sådana beställl
lTIelser, sonl 'erfarenheten visa.t vara' lockande till illojalt kringgående.
Så är förhållandet 111ed de bestämnlelser, hvilka för närvarande för
hindra' bankerna från förvärf af aktier. En föregående talare, bank
direktör Rydbeck, har erinrat 0111 att det visat sig vara en nlycket
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lätt sak att kringgä dessa bestämm.elser genolll att vid sidan af en'
bank bilda ett hjälpbolag, SOln har till ändanlål att handla med ak
tier. Ett. sådant bolag behöfver ju icke något synnerligen .stort eget
kapital, . eftersom det af. banken kan stödjas genom belåning af in-o
köpta aktier. Detta lätta sätt att kringgå de lagbestämmelser, hvilka
för närvarande hindra bankerna från direkt aktieförvärf, har redan i
flera fall kommit till praktisk användning i vårt land, oeh· redan på
grund häraf synes det vara. så lnycket större skäl att på. den nu
ifrågasatta fullkomligt l~gliga vägen, men inanl försiktig begränsning,
gifva bankerna den rätt, som de eljest utan tvifvel på onlvägar skola
i allt större olTIfattning söka förskaffa sig.

Amanuensen I. 0& Cassel: Diskussionen rör sig dels om finansie
ring af företag och dels om aktiehandel. Det är af vikt, att man
slriljer på dessa saker. Finansieringen af företag anses säkerligen .af
flertalet af de närvarande vara e~ synnerligen viktig uppgift, och att
nlan bör ha särskilda organ för densanlma, torde hafva fraingått af
diskussionen. DärelTIot synes det icke vara så klart, att bankerna, om
de skola finansiera industriföretagen, också böra lnedgifvas rätt att
spekulera i kursskillnader. Herr Pallne bar erinr.at onl att. i England
bankirer handhaft finansieringen. Men dessa torde vara dönlda att
försvinna så småningolTI, och äfven där torde nya organ bli behöf
liga. Jag vill i detta saullnanhang oekså påpeka, att aktiebolag i
England vanligen uppstå genOll1 successivbildning, Inedan vi här i
Sverige liksom i Tyskland hafva sinlultanbildning. Detta har i sin
nlån medverkat till att utvecklingen blifvit olika i de olika länderna.
Finansieringen af industriföretagen är i rryskland lagd i bankernas·
händer, nlen dessut.orn har nlan särskildt i senare tider slagit in på
en ny väg och bildat särskilda finansieringsbolag, hvilket jag anser·
vara ett betydande framsteg i Tysklands ekonOIlliska life I Sverige
kunna vi icke gärna bilda särskilda finansieringsbolag för de olika
industrierna, men därenl0t skulle vi nlycket väl kunna tänka oss,
att det uppstode alllnänna finansieringsbolag, i hvilka en eller flera
banker vore intresserade, och jag tror för min del, att det alls icke
skulle innebära någon fara, 0111 lllan sloge in på den vägen. Jag
delar herr Wallenbergs åsikt, att det borde skapas särskilda insti
tutioner för finansiering. Man hade därigenoln större garantier för·
att de sköttes med försiktighet och sakkunskap. Det har blifvit före- '
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.slaget, att 20 procent af bankernas reservfond skulle fä användas
för aktieförvärf, och intill detta belopp borde bankerna utan risk
kunna medgifvas rätt att intressera sig i finansieringsbolag. Det fin
nes, visserligen lnånga omvägar~ som man i detta fall kan gå. Jag
tror emellertid~ att man gen0l11 att stanna vid det af bankinspek
tören föreslagna beloppet skulle handla klokast. Genom att sålunda
med bankerna förena finansieriIlgsbolag skulle man enligt lnitt för
.menande skapa den af de viktigaste organen såväl pä penning- som
på kapitalmarknaden bästa' organisationen. Om vi nu börja gifva
!lankerna rätt att. handla med aktier i obegränsad utsträckning, så
kan detta leda till sådana förhållanden, som äro rådande i Tyskland,
hvilket icke skulle vara odeladt fördelaktigt.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 6 april IglI.

Ordförande: Ban,kofu.llrnäktigen, Friherre K. LANGENSKIÖLD.

Till ledanlöter af föreningen invaldes:

Ledamoten i K. Bankinspektionen C. H. Sjöstedt,

Bankdirektören O. Rydbeck,
Förste Aktuarien K. E1~glu'nd,

Hofrättsnotarien M. Billin,g,
Ledamoten i K. Bankinspektionen C. A. fIlmgren,

Bankkan1reraren -H. Geber,
Aktuarien J. ·lVall1~er,

» K. E. NOrl1tan och
Advokaten O. R. Alru,tz.

Riksdagsmannen, Skeppsredaren W. R. Lundgren höll härefter ett
föredrag om:

Möjligheterna till utveckling af våra handelsförbindelser
med Australien.

Mina herrar! DA jag inför eder dristar mig att i korta drag redo
göra för min resa t.ill Australien, tror jag, att därför finnas väl grun-,
dade skäl, hvarförutan jag icke hade vågat detta steg, och får jag
på förhand anhålla on1 edert undseende för föredragets eventuella
mänga och stora brister.

Det är icke så lätt att gifva ett dylikt färg och fängslande liflighet.,
3
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då Ulan sonl jag i detta fallet har att behandla siffror och fakta.
Emellertid får här angifna skäl utgöra Iuin ursäkt.

Det viktigaste af dessa skäl synes lnig vara den ringa kännedom, 
som i _allmänhet är rådande rörande denna världsdel, och på grund
dirraf den- jämförelsevis obetydliga handelsförbindelse, vi hafva med
Australien, och, om nlitt föredrag äfven i ringa nlån kan upphjälpa
detta missförhållande, så, anser jag, att vår tid i afton icke är för
spilld.

Sonl exempel på den ringa kännedo111, SOlll här refereras till, kan
jag anföra, att, då jag för fen1 år sedan talade 0111 att öp-pna en
linje på Australien och ordade om dess fördelar för vårt land, frågade
mig en framstående köplIlan här ifrån Stockholm: »Hvad ska vi Ined
en linje på Australien?»

Linjen kOlll dock till, OCll, då vi 1905 hade en direkt handels
Olllsättning af endast 750,000 kr., steg den -p~ tre år till 3,726,000
kr. eller Iner än fenldubblades. - Den verkliga utgjorde 1905 2,600,000,
1909 5,500,000 och torde för 1910 uppgå till närmare en half lnillion
pund, ehuru inga statistiska siffror föreligga. Des~a siffror visa allt
för tydbart., »hva.d 'vi ska llled en linje», likaväl SOlll den nytta, en
dylik linje i verkligheten gör ett land. Det är ju icke n11n Inening
att här orda om linjen, men en passant kan jag nleddela, att vi sedan
ett par år tillbaka har en reguljär Inånadsförbindelse på bestämda
förut annonserade dagar, hvad såväl afgång som ankomst beträffar,
så att våra ärade kunder på båda sidor af jordklotet kunna beräkna
dagen för godsets fralllkoms~.

Afsikten nled föredraget, 111ina herrar, är således att väcka upp
mär~samheten pä de kolossala utvecklingsmöjligheter, som detta land
äger, och de stora möjligheter, som detta land erbjuder våra köpnlän
och industriidkare att här knyta lönande, goda och varaktiga affärs
förbindelser.

Det gäller således en sak af stor nationalekonomisk -betydelse, ty
genom ökad export af helst helfabrikat_ kunna vi hoppas på ut
jänlnandet af vår handelsbalans och ökandet af det allmänna väl
ståndet inolll landet bland alla klasser. Med dessa förord fär jag
hälsa eder välkomna nled på _färden till Antipoderna, och får mina
nleddelanden tala sitt eget språk till herrar exportörer.

Afresan skedde från Lqndon den 1 septell1ber med P. & o. COSa

speciella tåg, sonl står i förbindelse med detta bolags ångare i Mar-
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seille, och framkolnlno vi dit efter 22 tin1111ars färd. Detta tåg af
levererade sina passagerare vid ångaren »Mal,vas» sida, hvilken ångare
är väl bekant här i Sverige frän sitt besök 1909.

Den 2 september afgick »Mal,va» från Marseille och anlände till
Port Said den 6, där post och passagerare, anlända via Brindisi, togos
oUlbord saInt kolförrådet ökades.

Den 7:e fortsattes resan genonl Snes-kanalen, sonl passerades på
13 tinln1ar, och var denna passage synnerligen intressant~ ej minst
den ovanligt vackra solnedgång, sonl 111an stundoln får se ~ dessa
trakter.

Kanalen skär karavanvägen rnellan Syrien och Kairo, och voro
vid denna skärningspunkt sanllade flera kanlelkaravaner llled sina

I pittoreskt utstyrda araber.
Den 8:de voro vi i Röda hafvet. Jag har 111ånga' gånger undrat,

hvarför denna hafsvik fått dett.a namn, men efter passagen därigenonl
finner jag nal11net synnerligen passande n1ed det tillägget Rödheta
hafvet, ty 11afvets temperatur var 34o å. 35o Celsius.

On1 nlan härtill lägger ett gassande solsken, från klar himn1el,
och luften på' grund af hafvets afdunstning belnängd 111ed fuktighet
sanlt vinden laber i riktning 111ed fartygets kurs, kan Iuan' göra sig
en föreställning om tillståndet onlbord. En del af passagerarna ledo
också förskräckligt under de 4 dagar, resan varade genom detta haf.

Aden anlöptes den 11:e för atlevererande af indisk post och passa
gerare.

Jag vill ej uppehålla eder lned beskrifning af denna stad, men mig
föreföll den nlera lä111plig som en straffkoloni än SOln ett sambälle~

där människor uppehålla sig af fri vilja.
Med sina gråa berg och allt i grått, utan en grön fläck, där ögat

kan finna hvila, gjorde den på mig' ett högst obehagligt intryck.
Då tankarna ilade hen1 till vårt eget vackra land, som just denna

tid af året är klädt i sin sköna, färgrika höstskrud, blir naturligtvis
skillnaden i än högre grad lllärkbar.

'Vi uppehöllo oss endast de reglementerade sex timmar, sonl post
förordningen för dessa ångare föreskrifver.

Efter en angenäm färd öfver Indiska oceanen med uppfriskande
vindar anlände vi den 17:de till Colombo.

Jag återsåg då denna stad efter 38 år i ny skepnad. Ingen
skulle kunna känna igen den på de yttre konturerna, ty hanlnen, som
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då, under mitt tre l1lånaders uppehåll där, besöktes af endast eli
ångare 0111 3,000 tons, var nu full af stora lnoderna ångare af alla
t.yper..

Den förr öppna redden var inneslutel1 af väldiga hamnarmar, ocb
utgör hanlnen nu en af de största i världen, hvad tonnaget beträffar,
I detta tontal ingär ju visserligen alla de ångare, som, likso111 vår,
endast. aflämna post och passagerare samt förse sig n1ed maskinkol,
men trafiken är. därför ej nlindre liflig. Point de Galle utgjorde på
sin tid kolstation och mötesplats för dessa ängare, men 111ed tonnagets
tillväxt blef halnnen för liten, och Colombo har denna olllständighet
att. tacka för sitt uppsving.

On1 hamnen llndergått förvandling, är denna ej mindre märkbar
i själfva staden. Stränderna, sonl fordom voro klädda 111ed bambu
hyddor, äro nu besatta nled stora verkstäder oeh kolupplag, och sta
dens arkitektur har undergått en enorm förändring. På den tiden
fanns blott ett nlindre botelI, nu därenlot 3 a 4 stora förstklassiga
sådana, och de luera obemärkta envåningshusen ha ersatts ll1ed ståt.
liga såväl publika som enskilda byggnader. Från taket af et.t sex
våningshus kunde jag få el1 öfverblick af det hela och bedön1a "för
vandlingsprocessen.

Af det föregående kunna. herrarna förstå, att Colombo nunlera
utgör platsen där, så att säga, Östern och' Västern mötas, ty de på
Kina oeh Japan gående post- och passagerarbåtarna aflälnna här sin
post och passagerare och erhålla i utbyt.e den från Europa kOlnlllande
posten och passagerare.

Efter behörig kolning afgingo vi sanlma afton och frainkommo den
27:e till Freemantle efter en synnerligen angenäm, ehuru något en
formig resa.

Under hela denna .färd på 10 dagar sågs intet land eller seglare
och blott ett par ängare, som vi för öfrigt stodo i trådlös telegraf
förbindelse med under en del af tiden.

Då jag först landsteg i 'Fäst-Australien, skall jag i korthet söka
skildra denna stat och dess ekonomiska förhållanden.

Den utgöres af cirka 1,000,000 engelska kvadratmil och har endast
270,000 invånare. Då Sveriges areal är cirka 173,000 engelska
kvadratmil, kan man göra sig en föreställning 0111 statens storlek.

Vid landstigningen bIef jag intervjuad af ett par tidningsmän, som
bland· andra lnärkvärdiga frågor äfven ville. veta, livad jag tyckte
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om .Australien, 111en den frågan bad jag få besvara vid ll1in åte~"konlst

på henlresan.
Jag omhändertogs af ett par nyförvärfvade vänner bland våra.

,agenter på platsen, oeh färden ställdes upp för S,van river i ångare
till Perth, sonl 'ligger blott 8 a 10 111il uppför. floden.

Perth är en stad på 50,000 invånare och kan uppvisa en rad af
lnonumentala byggnader, sonl en stad af betydligt. större dirrlensioner
kllnde vara stolt öfver. 'Stadshus, posthus, banker och statsbyggnader
äro alla monunlentala och tilltagna för lång tid framåt.

Pariaulentshuset är nytt, visserligen taget i anspråk, 111en dock
ännu ej fullt färdigt: Staden är byggd i engelsk stil på stranden af
S\\ran-floden, där denna gör en krök i nästan rät vinkel, så att själfva
staden ligger på ena vinkelbenet och nationalparken på det andra.

En sak, sonl dock ställlplar Perth S0l11 en nybyggarstad, äro de
111ånga galvaniserade plåttaken på hus och verandor, och lnissprydande
äro den mängd elektriska kablar, telefontrådar etc.,· sonl vid llufvud
gatorna äro upphängda på låga stolpar.

.Jag blef presenterad för prenlierlninister InI' Wilson och andra
medlelnmar af regeringen, som alla med beredvillighet länlnade de
upplysningar, jag begärde, skada blott, att jag. icke kunde acceptera
deras anbud på en några dagars autonlobilfärd genom en del af staten,
hvarken på ut- eller henlfärden, ty härigenonl gick jag 111iste om att fä
se 'en del af landet, sonl jag nu endast kan yttra mig 0111 på be
skrifning.

Då dessa herrar arbeta på att få enligranter ut till Väst-Australien,
kunde jag blott meddela delll, att vi i Sverige icke ha någon befolk
ning att undvara, utan rekonlmenderade denl att vända blickarna åt
Finland, hvarifrän stark utvandring pågår till Canada oeh Förenta
staterna.

Af Australiens alla stater är Väst-A ustralien den största i areal
men minsta i befolkning, med undantag af Tasmanien, sonl blott har
186,000 invånare. På grund af sitt isolerade läge har denna stat
slunlrat i nära 50 år, 111en är det 111in fulla öfvertygelse, att den inom
de närUlaste lO-tals åren konllller att gå franlåt med stora steg på
grund af sina rikedonlar och befolkningens föresats att bringa dem
till utveckling.

Australienaren har hyllat den satsen: Australien för australienarna,
och vi ha det bra, hvarför uppmuntra andra att kon1ma hit och dela
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med oss, men denna falska teori har börjat att förlora gehör t. o. nl.
bland arbetarklassen, och börja de alla inse, att endast genom utifrån
konlmande hjälp kunna de göra sina stora naturtillgångar fruktbrin
gande.

. Ingenstädes i Australien göres dock så lIlYeket för den anlände
elIligranten som i Väst-Australien, där han motta.ges lTIed öppna arlilar.
Det duger emellertid icke för hvelll sonl helst att resa dit, ty landet.
är ett nybyggarland och fordrar kraftiga arn1ar, län1pade för jordens

rödjande och bearbetning. Därför äro jordbruksarl?etare de IIlest väl
komula. nlen nat.urligvis äfven handtverkare och grufarbetare etc. IIlen
hufvudsakligen kroppsa.rbetare på alla oU1råden..

Onl man betänker, att staten för 9 il 10 år seda.n ägde en befolk
ning af endast 50,000 invånare och nu 270,000, så har den mer·än
femdubblats på denna tid och torde iUOl1l de närmaste 10 åren ytter

ligare femdubblas, ty allt göres för att draga folk till staten. Hvad
som hufvudsakligen gaf denna förut styfnl0derligt behandlade stat sitt

första uppsving och riktade invandrares och kapitalisters ögon på den
samU1a, var upptäckten af guld 1893. Kalgoorli-distriktet är fullt af

guld. På en sträcka af 150 engelska 111il sträcker sig en guldåder
af olika. bredd och lTIäktighet, och ständigt nya och rika fynd göras.

Så upptäcktes under lnin vistelse i Australien Goldfincll-grufvan af

ovanlig rikedoIIl.
Enlellertid lefver nlänniskan ej blott. af g'llld, llvilket pioniHrerna

på detta on1råde fingo erfara.
Staten gör därför nu de största ansträngningar för att inonl eget

område kunna fral11bringa, lIvad sonl fordras ej blott för lifvets uppe

hälle utan också för export, väl vetande, att, då guldet tar slut, nlåste
befolkningen äga en n1odernäring, SOITI för·· all franltid kan betrygga
dess välstånd. Guldfälten ensan1t n1ed dess historik skulle ju kunna
länlna stoff till en bok, hvarför inonl ran1en af detta föredrag de
endast kunna beröras llelt en passant. Likaledes jordbrukets utveck
ling, lnen statistiken skall få utgöra historiken. On1 vi gå 18 år till
baka i tiden; allt.så endast enbarnså.lder, finna vi, att 11ela statens
befolkning utgjorde några tiotusental, ungefär lika nlånga 80m nu

Coolgardie-distriktets befolkning.
Dess import oell export voro då obetydliga. Däreulot 1908 ut

gjorde den pund sterling 15,696,217 eller cirka kr. 282,500,000 llled
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ett öfverskott af export öfver import af 60 nlill. kr. Exporten ut
gjorde pund sterling 9,518,020 och importen pund sterling 6,178,197.

Af landtmannaprodukter ensanlt inlporterades för pund sterling
1,400,000 eller öfver kr. 25,000,000, hvaraf framgår, hur nödvän
digt det är för Väst-A.ustralien att utveckla denna näringsgren.

Då man vet, att staten utgöres af nära en mill. kvadratmil, hvaraf
större delen är länlplig för jordbruk, oeh att 40 il 50 111il1. acres ligga
inom ett område, där regnfallet kan årligen påräknas, då kan l11an
ju förstå, hvilka stora utvecklingslllöjligheter, som på detta onlräde
finnas.

Här finnes land och en oberoende existens för millioner människor.
Klimatet inolll södra delen af Väst-Australien är det bästa, och

trifves europeen här utmärkt.
. Husdjllrens antal inom d.enna stat var 1908: får 4,097,324, nöt

boskap 741,788, hästar 116,795, svin 46,652, getter 29,515, kameler
3,454.

Utom jordbruk, guld oc.h andra nletaller finnes kol. Afsikten med
dessa siffror är blott att påvisa landets rikedom och stora utvecklings
förmåga, för att vi däraf skola kunna draga den största lnöjliga för
del i exporthänseende.

Från Freelnantle fortsattes. resan till Adelaide, djt »Malwa» ankOll1
den 1 oktober. Denna stad är hufvudstad i staten South-Australia
om 900,000 kvadratmil med 407,000 invånare och har själf 181,000
eller 44,5 procent af hela statens invånarantal. statens inlport var 1908
pund sterling 1.2,120,000 och export pund sterling 13,769,000, alltså
ett + i handelsbalansen af pund sterling 1,649,000 eller kr. 29,~82,OOO,

och handelsomsättningen utgör pund sterling 33 per invånare.
Under ett par dagars automobilfärd reste jag 200 lllil, hufvud

sakligen genonl hvetefält, men också passerades. härliga fruktträdgårdar
och vingårdar.

Vin- och fruktodling står högt liksom jordbruk i södra delen af
staten och grufindustri i Brokell Hill-distriktet.

Staden Adelaide är den vackraste af Australiens städer, sonl jag
besökte, och utonl allt tvifvel antipodernas pärla.

Den är anlagd nled breda gator, öppna platser och parkanlägg
ningar i stor utsträekning, har stora vackra nl0numentala b~Tggnader,

parlamentshus, universitet, post- ÖCll' bankbyggnader, tilltagna för en
millionstad.
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Dess. botaniska trädgård är del1 vackraste i hela .LL\ustralien med
sina förtjusande träd· och blonlstergrupper, samlade från alla jordens
kanter. Ser man staden, sonl jag :gjorde, frän onlgifvande höjder,
glöInuler Inan· ej den taflan snart.

. Frän Adelaide gick färden till Melbourne, där jag.läl11nade »Malwa»,
för att per järnväg fortsätta resan till Sydney.

];[elbour'1~e är 'hufvudstaden i staten Victoria om 88,000 kvadrat
millned en befolkning af 1,271,000 invånare, hvaraf 550,000 eller
43 procent bo i Melbourne. Denna den minsta af Australiens stater,
hvad arealen beträffar, undantagandes Tasmanien, är nog också den
bäst .kultiverade.

Melbourne är en väl planlagd stad 11led sina breda bulevarder och
monumeI1tala byggnader, som skulle göra sina planläggare heder äfven
i våra dagar.

Staten Victorias utrikesexport var 1908:
in1port san1ma år .

Alltså ett + i handelsbalansen af .
eller kr. 41,000,000.

pund sterling 16,433,000
» » 14,155,000

pund sterling 2,278,000

Från Melbourne ställdes resan, SOl11 förut nämnts, per järnväg med
nattåg till Sydney.

Vagongerna voro eleganta och bekväma, Inen tågombyte måste
. göras vid gränsen af Victoria och Nya Syd-Wales, ty småaktig afund
hade haft sitt spel med vid järnvägarnas byggande, så att de olika
staterna ha hvar och en sin spårvidd. Denna småsinthet konlmer att
en gång kosta det förenade Australien ett eller annat hundra millioner,
då salnma spårvidd öfver hela kontinenten skall anordnas, hvilket förr
eller senare blir en absolut nödvändighet, filen hvad gör det. De ha
råd till dylika extravaganser.

Resan tog 14 tilnmar. Det landskap, vi genonlforo på nl0rgonen,
var icke synnerligen tilltalande från skönhetssynpunkt, men att jorden.
var fruktbar, såg lna.n, där den var kultiveraQ. På länga st~"äckor,

där nybyggare höllo på att bryta mark, stodo de ringbarkade gummi
träden med sina kala stammar och grenar och grinade som jätte
dödskallar i Växtlighetens rike.

Deras vanliga rödjningssätt är nämligen att nled yxan hugga en
djup ring kring trädets stam,.lned påföljd att trädet dör och vissnar.
Efter ett år faller det och brännes då på fältet. Virket skulle nog
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kunna konlIlla till användning, dä det är ganska hårdt oell har en
brun vacker färg och stalnmarna äro både grofva och raka, men
arbetet där111ed skulle i kostnad öfverskrida inköpspriset för det virke,.
de behöfva för sina byggnader.

Vedbehofvet är ju oekså högst ringa, då solen länlnar erforderlig~

värme för husbehof, kokning undantagen.

Cirka 8 a 10 11lil från S~ydney började vi k0111111a in i förstäderna"
där hvar en har sitt eget hus, hvarför dessa äro ganska snlå, i.
engelsk stil byggda lllen i ll10tsats ti~l de engelska försedda 111ed
verandor, hvilka alla liksonl taken äro täckta 111ed galvaniserad järnplåt.
I intet land på jorden Ilar detta material kOlllnlit till sådan använd
ning SOlll i Australien. Det användes ej blott till tak utan stundon}
äfven till väggar och staket, och hvarje hus, där vattenledning ej
finnes, har en eller flera runda vattentallkar af galvaniserad järnplåt.

Sydney, hufvudstadell i New South Wales, en stat 0111 310,000'
kvadratnlil 111ed 1,592,000 invånare, har en befolkning af ej 11lindre än
600,000 invånare eller öfver 37 procent af hela befolkningen. En viss
planlöshet har gjort sig' gällande vid stadens anläggning, 11varför den

på intet sätt trots sina 1110nunlentala byggnader och vackra parker
kan jämföras 111ed Melbourne eller Adelaide.

Den har också en utsträckning, som närmast kan jämföras 111ed
Londons. 0111 staden ej tilltalar främlingen, så gör hamnen det så

lnycket nler.
Det är en af världens största, vackraste och bästa naturliga hanl

nar, liknande Stockholms. Äfven. llär har planlöshet gjort sig gällande,.
så att en pir. byggts här och en annan där utan gelllensanlt sam

manhang per järnväg, hvarför varor fä transporteras llled hästar och
automobiler långa vägar. Skön att skåda är den dock, oell lned tiden
torde väl trafikens centralisering blifva en nödvändighet, åt.lninstone
hvad järnvägstrafiken beträffar.

New South .Wales export 1908 var .
och dess inlport »»

eller ett + i handelsbalansen af. .
70',000,000 kr.

Beklagligtvis tillät icke lnin tid, att jag besökte de andra staterna~

Queensland och TaSl1lanien, ej heller Nya Zeeland (som utgör en själf-
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ständig stat), då de andra äro förenade finansiellt och ha en genlen
sanl engelsk guvernör för »The Con~monwealth of Australia» .

.:Emellertid kunna vi af det föregående se, att hvarje stat för sig
äger och förökar årligen sina enorlna 111ateriella resurser, OCll står
nog icke Queensland eller 'faslnanien de andra efter i detta hänseende.

I det följande skall jag behandla Australien sonl ett helt och för
söka framhålla. dess rikedonloch enorma utvecklingslllöjligheter.

Då guld upptäcktes 1851, åstadkonl detta en fullstäl~dig epok i
A.ustraliens historia. Befolkningen~ sonl då ,var endast 437,000, steg
på .10 är till 1,200,000 eller tredubblades på 10 är.·

Guld Ilade funnits nlycket tidigare, men först då i större kvalltitet.er.
Från 1851 till 1908 ha ej lnindre än för pund sterling 501,474,770 .

prodllcerats~ Af andra metaller, hvarpå landet äfven är rikt, har under
san1ma tid producerats silfver och bly för pund sterling 57,990.,423,
koppar pund sterling 51,863,038, tenn pund sterling 26,749,012, kol
pund sterling 63,454,277. Andra nletaller pund sterling 13,369,230,
,eller tillsanlnlans pund sterling 715,000,000 == 12,870 11lill. kr. på 57 ål~.

Ensanlt under 1908 producerades för pund sterling 24,568,064
guld, kol och· andra metaller.

Dess handelsonlsättning 1908:
export o o·....... pund sterling 62,000,000
import. ........» 48,500,000

eller en vinst i handelsbalansen af 131/ 2 nlill., punel sterling
243,000,000 kr.

Sveriges in1port angifves i SaUl111a källa till pund sterling 35, 7~)0,OOO
·och dess export till ...» » 28,015,000

·eller en brist i handelsbalansell af pund sterling 7,775,000
== 140 111ill. kr.

10,547,629 stycken
87,034,2·66 »

2,600,000 »

1,051,119 »

I Australien pågår således en utrikes halldelso111sättning per indi·
vid af pund sterling 26; då den. i Sverige utgör PUlld sterling 12 per
individ.
Antalet nötboskap 1908 var ..

»får »» .

I Sverige var antalet nötboskap 1906 ..
» » fär » .
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pund sterling 23,000,000
» 9,078,618

pund sterling 32,078,618

'Värdet af exporterad ull 1908 var' 0 o ••••

I-Iudar och skinn 111ed ullen på ~ .
------------

äfrig export k0111111er på hvete, hvaraf producerades 621/ 2 lllill.
bushels (202 Inill. hl., 1 bushel lika 111ed 36,3 liter). Snlör för pund
sterling 2,385,082. Fruset kött, vin, frukter och jarravvood etc. in
bringade åtskilliga 11lill. pund sterling.

Dessa siffror visa Iner än tydligt, hvilka enornla rikedomar sonl
fallit på dessa 4 11lill. människors lott.

Indttstri. Onl vi· undantaga grufindustrien, S0111, sAson1 af det före
gående synes, står 11Ögt, har Australiel~ obetydlig och ringa industri, och
torde ll1ed de nuvarande politiska förhållandena i landet ej någon sådan
kunna trifvas och blomstra. För" närvarande har landet en alltigenom
gående arbetarregering, och lagstiftningen så godt som oIllöjliggör
industrien. För de ganlla kulturländerna ll1ed Sill högt uppdrifna
industri är detta en stor fördel, ty Australien är därigenom en af
dess bästa kunder och köper nästan allt hvad de behöfva af förnöden
heter, en del födoänlnell undantagandes.

Så inlporterades 1908: preserverad nljölk, konfekt, chokolad, gela
tin, lin1, cement, garn, oljor, färger, fernissor, skiffer, läder och gUll1mi
varor, 11löbler, trävaror, porslin och lerkärl, glas och glasvaror, tegel
pannor, ,papper etc.~ klockor,' ur, juveler och galanterivaror, vapen'

och a1l1nlunitioll, dynanlit, krut och andra sprängänlnen, säckar, korgar,
borstar, skoSVärta, elektriska artiklar och utensilier, tändstickor, pianon
och delar däraf, lnotorvagnar, velocipeder etc. för pund sterling 3,600,000
eller kr. 641/ 2 111ill. efter preferenstariff. En del liknande varor utan

för preferenstariffen för pund sterling 31/ 2 111ill.
Maskiner, verkt.yg, järn, stål' och däraf fabricerade varor utanför

tarifl"en för 3 Inill. pund sterling. Varor' under tariffen från England
41/ 4 Inill. pund sterling.

Frän Sverige inlportera's för närvarande följande varor: först. och
främst stora kvantiteter trävaror, såväl oarbetad plank som hyflade
bräder, 11lest dock det senare, och därjämte äfven Illera förädlade
träprodukter, såson1 byggnadssnickerier af hvarjehanda slag, dörrar,
fönster, lister och dylikt och därjänlte ?tora kvantitet.er lådbräder,
som allvändas hufvudsakligen till fruktpackl1ing.
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Vidare inlporteras betydande kvantiteter papper, kalciulllkarbid
och tändstickor l11en däremot. endast obetydliga kvantiteter pappers
Inassa, enär ,Australien, SOfil jag förut nälnnt, icke är något industri
]a~d utan i de flesta fall bänltar den förädlade färdiga industripro
dukten utifrån i stället för att såsom Illånga andra land, såsonl t. ex.
Japan och Kina, hälnta balffabrikaten utifrå.n och själfva ti.llverka den
mera förädlad.e varan. Hvad dessa tre produkter beträffar, borde där
för Sverige kunna intaga en franlstående plats bland Australiens
leverantörer.

Utom dessa här llälllnda varuslag exporterar Sverige nästan af
alla sina olika industriprodukter till Australien: separatorer, telefoner,
landtbruks111askiner af olika slag, SåSOlll harfvar, plogar, smörkärnor
och galvaniserade 111jölkflaskor, vidare stora kvantiteter tonlbuteljer,
spislar och kopparcisterner, yxor, maskiner af olika slag, särskildt
elektriska Illaskiner och I1lotorer, fotogenkök, luxlanlpor, alla upptänk
liga slags konserver, speciellt af fisk, borrstål, kassaskåp, möbler af
olika slag, särskildt enklare s. k. pinnstolar och dylikt, träull och
torfströ, skridskor, kondenserad mjölk, cenlent, korgarbeten och dylikt.
Af särskildt intresse torde vara att erfara, att vi äfven exportera rätt
betydande kvantiteter gödningsämnen, s. k. .superfosfat. Det egen
donlliga nled denna fosfat är, att råmaterialet i111porteras hit från
Christmas island, en ö i närheten af Java, d. v. s. icke så synner
ligen längt från Australien, och sedan efter förädlingen åter föres den
länga vägen öfver hafven ut till Australien. Den föres alltså först, så
att säga, från den ena ändan af jordklotet hit upp till vårt aflägsna
Sverige och sedan san1ma väg ut igen i förädlad forIll.

Bland exportartiklarna får jag väl heller icke glönlnla vår välkända
porter och vår lllinst lika välkända svenska punsch, sonl äfven tyckes
ha fallit australienarna i smaken. Sädana specialartiklar som stomatol
och lazarol ha äfven funnit sin väg ditut.

Frågan blir då, hvilka af alla dessa slags artiklar Sverige bör
speciellt l~gga an på och speciellt söka göra sig en marknad för där
ute, och utan tvekan vill jag då i första rUlll1l1et sätta papper. För
denna produkt äga vi i våra skogar ett ränJaterial, som gör, att vi
kunna taga upp konkurrensen lned hvilken annan nat.ion som helst,
och ett dylikt tillfälle borde vi heller icke försunlIl1a. Våra värsta
konkurrenter i detta fall torde vara Canada och Förenta staterna,
som nu ha större delen af Australiens pappersimport, Inen det är
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lnin fulla öfvertygelse, att, i händelse de svenska exportörerna lade
ned san1ma arbete på att skaffa sig öfvertaget på den australienska
marknaden, son1 hvad fallet är med amerikanarna, så skulle vi otvifvel
aktigt afgå n1ed segern.

På sin tid sökte jag genon1 bref och cirkulär intressera herrar
pappersfabrikanter för denna export på såväl Sydafrika S0111 Australien
Inen med föga eller ringa fralugång. Onl vi dock besinna den stora
kvantitet trämassa, vi årligen exportera. till snart sagdt alla hörn af
-världen (men lninst till' dessa båda världsdelar), så borde det ligga i
sakens nat.ur, att vi dit exporterade stora kvantiteter papper och ej
SOln nu låta denna marknad ligga försummad och i den 11lån den
betjänas af oss genoDl utländska 111ellanhänder.

Det vanliga svaret, man erhöll, var, att fabriken i fråga redan
sålt sitt fabrikat en tid fralnät, l11en i de flesta fall uteblef svaret
helt och hållet. Son1 jag nyss sade, exportera vi stora kvantiteter

. trämassa, sonl tyskar, engelsmän, amerikanare och andra ·sedan för
ädla i konkurrens nled våra egna pappersfabriker på dessa aflägsna
marknader. Hur mycket mera nationalekonomiskt vore det icke att
själfva afyttra helfabrikatet på konsumtionsorten, undvikande alla dessa
lnellanhänder. NorrInännen taga bättre vara på sina intressen i detta
fall, och i ett land, som ilnporterar papper och skrifutensilier för
pund sterling 21/ 4 milL eller k.r. 401/ 2 mill., hvaraf Sverige bidrager
nled den obetydliga SUlnnlan af några hundra tusen kr., är det lätt
.att inse, hvilka oerhörda utvecklingsmöjligheter vi där ha för vår
pappersexport.

Ja, mina 11errar, endast denna artikel skulle kunna läl11na syssel..
sättning åt lO-tals fabriker och tusentals svenska arbetare.

Vidare kon1ma maskiner af olika slag, speciellt landtbruksmaskiner.
I ett land sådant som Australien, där jordbruket är och ännu filer i
en fran1tid komfiler att bli hufvudnäringen, och där den egna indu
strien troligen alltid k0111lner att spela en underordnad roll, i hvarje
fall för läng tid fran1åt, där ha vi ett det allra bä.sta afsättningsfält
för våra utlnärkta fabrikat af olika slag inom denna bransch. Det
.gäller blott att kOll1ma in i rätt tid, d. v. s. just under landets ut-
vecklingstid. A.n1erika har här gjort stora insatser och levererar huf
-vudsakligen landets behof af dessa artiklar.

'Tåra. svenska separatorer Ila i detta fall föregått med godt exempel,
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i det de nu så godt son) helt och hälJet behärska den australienska
marknaden, liksom öfriga nlejerinlaskiner.

Tändstickorna Ila redan sin gifna lnarknad därute, liksol11 våra
svenska tändstickor redan gjort sitt segertåg genOl1l de flesta andra
väl~ldsdelar. Visserligen försöka engelslnännen att gen0111 preferensial
tullar 1110ta ut de svenska tändstickorna till förmån för engelska
fabrikat, och Bryant och Mays ha t. o. Hl. sina egna fabriker i Austra
lien, nlel1 ännu äga de svellska tändstickorna där nlarknad.

DessutOl1l torde våra välkända svenska motorer ha stor nlarknad
för. sig l Australien, såväl för användning på land som till sjöss.

Elektriska lnaskiner af alla slag torde i detta franltidsland ha nlyc
ket stora utsikter att blifva en betydande exportartikel från Sverige,
och har redan nu allrnänna svenska elektriska ber'edt sig en lnarknad
där, som jag förespår k0111mer att blifva 11lycket. god.

Af det föregående synes, att Australien inlporterar allt under
solen, utOnl en del af landets egna rånlaterialier och födoänlnen,
Inen äfven för att ästadkomlna dessa illlporteras frö och utsäden.

Af det sagda framgår också för byar oeh en, att vi i Australien
ej blott ha ett land med guld och solsken utan ett land rikt på allt,
hvad 111änniskan i ll1ateriellt hänseende kan eftersträfva.. Ett land
nästan lika stort SOlll Europa i areal, J/5-delar så stort., llled 41/ 2,

Inil!. invånare (antalet var 1901 3,773,801), SOIU komlna att inom
en snar fraultid lnängdubblas. Ett starkt hnporterande land nled en
köpstark befolkning, SOlll ej blott vill utan också kan köpa och
konfant betala.

Jag vägar påstå, att Australien är i dessa hänseenden ett af
världens förnän1sta land, där vi par preference böra bedrifva pro
paganda för våra industrialster genom utställningar, annonser och

resandebesök.
. Ingenting öfvertygar folk så grundligt om deras köpebehof S0111.

att se saker, som finnas till salu, OCll utgöra stående utställningar
de bästa argunlent.

Då konsul Mörner reste till Australien för fyra el felll år sedan, erbjöd
jag hononl att· kbstnadsfritt utfrakta alla utställningsartiklar, hall
kunde förlnå svenska industriidkare och· köpmän att utställa, vare
sig i fasta lokaler eller anlhulerande sådana, men intet konl däraf.

Jag gör nu eder, mina herrar, salllma anbud 9ch skall med nöje
bistå Ined råd. och dåd för åstadko11111lande af sådana utställningar.
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Vidare böi~a anställas fasta agenter af svensk härkol1lst oell för
detta arbete särskildt danade personer, sonl nled intresse OCll ellergi
drifva silla artiklar.

Ett fåtal svenska firnlor hafva sådana agenter,_ och jag tror, att
de icke konlnla att ångra detta steg, ty alla, sonl jag kOlll i beröring
lned, arbeta franlåt i raskt tenlpo trots svårigheter 111ed ringa kapi--
taltillgäng etc.

Vidare borde bankförbindelser öppnas direkt lned de australienska
bankerna för underlättande af direkt handel med detta land, ty ge-
110m nlellanhandell1 går en stor del af förtjänsten förlorad, oell jag kan
påvisa fall,. då ett- parti papper genoll1gått ej nlindre än 5 olika
mellanhänder, som ju alla skola Ila sin förtjänst.

Direkt svensk _linje llafva vi, SOlll sagdt, sedan flera år tillbaka.
Här finnas således alla förutsättningar för en sund oell snabb ut

. veckling af svensk handel på denna världsdel.
Direkt import från Australien har jag icke i det föregående be

rört, 111en äfven för en sådan finnas stora förutsättningar.
En delllvetelaster ha vi redan infört, n1en 111ycket annat finns

lälllpligt för direkt inlport. Ull, som nu I tages från England och
rfyskland, kunde 111ed nationalekonol11isk fördel köpas direkt. Onl
det härför är nödvändigt att uppföra sorteringsverk, borde väl det
icke vara en oöfvervinnelig svårighet, och, 0111 det ej lönar sig för
vårt eget behof, hvilket jag har anledning tro, ha vi i öster en köp
stark nation, S0111 1111 från Tyskland och England får sitt behof af
sorterad ull tillfredsställdt.

Det vore orätt att afsluta detta föredrag utan att nälnna ett ord
Oln Australiens älskvärda befolkning.

De ha bibehållit den anglosaxiska rasens -lllånga goda egenskaper
och äro i affärer ett .hederligt folk, ja, handelshus finnas, som på
intet sätt' stä de bästa ellgelska efter, oell hvar och en, sonl gjort
affärer I1led prilna engelska firmor, vet hvad detta betyder.

I allnlänna drag likna de sina engelska kusiner, IneD kliluatet bar
ju haft sitt inflytande på karaktären, oeh, ehuru de i sport t. o. Dl.

stundODl slå dessa, har det gjort dem till ett solskensfolk llled nå-
_got af sydlänningens sorglöshet.

De australienare, SOIU ej be'sökt :Europa, ha mycket höga tankar
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-Dnl sitt land och äro okritiska på eget onlråde och därför 111ycket
·ömt~liga för kritik. Jag skall ej heller inlåta mig därpå utan afsluta
mitt anförande med en förhoppning, att många goda ocb varaktiga
.aff~rsförbindelser skola knytas enlellan detta folk och vårt kära foster
land.
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Det för aftonen uppställda diskussionsämnet:

Kommunalskattereformen och jordvärdeskatten

inleddes af Professor G. Cassel:

Mina herrar! .. I dessa dagar har här i hufvudstadell' samlats en
kongress af Henry Geo~ges anhängare, och man har här diskuterat
sitt program, den s. k. jordvärdebeskattningen. Det är ju icke obe
kant, hvart denna rörelse syftar. Programmet är ju att lägga all
skatt på jorden. icke på den fasta egendomen i allmänhet, utan uteslu
tande på det rena jordvärdet..

Det är ju ingenting nytt att lägga skatter på jorden. Gå vi
längre tillbaka i tiden, så skola vi finna, att så godt som i alla län
der var beskattninge~ i största utsträcknin.g lagd på jorden, och detta
af det skäl, att det i äldre tider knappast fanns någo"t annat att lägga
skatt på än jordegelldoln. Den stora massan af folket hade sin själf
ständiga hushållning på jorden, och lnåttstocken på förnlågan at.t

4:
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bidraga till allmänna bebof var därför just jordbesittningen. Det är
också mer än sannolikt, att måttstocken pä förmågan att bära skatten
var jorden själf utan byggnader. Det är åtminstone troligt, att bygg
naderna spelade en ganska ~nderordnad roll. Säkert hafva dessa i stor
utsträckning både betraktats och behandlats såsom lös egendom, åt
minstone i norden, där stockbyggnaderna kunde plockas ned och sät
tas upp på annat håll. Huru det än må förhälla sig därmed, så är
dock det rena jordvärdet den väsentliga grunden för jordbeskattningen

i äldre tider.
Följa vi nu utvecklingen, så skola vi finna, att dessa jordskatter

kvarstå, men att d,e kompletteras med skatter, som 'träffa byggnaderna,
och, i den mån en industri utbildas, med skattee, som träffa närings
driften såsom' sådan, samt att till dessa olika objektsskatter slutligen
också läggas personliga skatter, hvilka allt närmare anslutas till den
personliga skatteförlnågan.

Den kommunala beskattningen har i England efter vissa ansatser
till en utveckling i denna riktning koncentrerat sig på fastighetsskatten.
Vi hafva i afseende å den kommunala beskattningen icke i England
den utvidgning af beskattningens basis, som vi kunna konstatera i
andra länder, utan kommer den engelska kommunalbeskattningen
småningonl att helt och hånet läggas på den fasta egendonlen, d. v. s.
på jorden och byggnaderna. I de öfriga" anglosachsiska länderna Ilar
detta engelska föredöme blifvit följdt.

Man måste erinra sig denna egendonl1iga lItveckling af den kom
nlunala beskattningen i de anglosachsiska länderna, om man vill förstå,
hvarför georgismen just uppstått och vunnit utbredning i dessa länder.
Som hvarje stor rörelse, som vill vinna massans bifall, går georg
ismen till en ytteriigbet. Man säger, att det skall "endast vara jord,
som skall läggas till grund för hela beskattningen. Men man upp
fattar icke längre detta program såsom en uteslutande skattepolitisk
grundsats, utan ~et blir en grundsats för hela den sociala politiken,
för samhällets nydaning; man tror sig med hj älp af sitt jordskatte
systenl kun~a råda bot på de samhälleliga lllissförhållandena i all
lllänhet.

Man bar kallat georgismen för en slags so«;ialism; man har kallat
den för jordsocialism. Och det kan ju så tillvida vara motiveradt,
sonl ju förverkligandet af· georgismens tankar innebär ett mer eller
mindre fullständigt konfiskerande af jorden. Detta progranl liknar ju
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i mycket socialisternas progranl angående konfiskerande för statens
räkning af produktionsmedlen. Dock torde sociologerna föra georg..
ismen .under en annan rubrik än den ~gentliga socialisrnen, därför
att georgism~n till sitt innersta väsen är en frihandelsrörelse. Det
följer redan af dess anglosachsiska ursprung, att dess tankegång OCll
syftemål måste' vara förve~kljgandet af den största möjliga ekononli
ska' frihet för individen. Georgisnlen anser, att jordmonopolet, som
det kallas, stär i vägen för den fullaste och friaste utvecklingen af
den industriella företagsamheten.

Jag vill nu pästå, att denna rörelse eller 'detta program lider af
två väsentliga fel.

Det ena felet är, a.tt luaD begär, att hela jordräntan skall kon-o
fiskeras. Däri ligger en orättvisa.. Man tager icke någon hänsyn till
den onlständigheten, att jorden under 1110derna samhällsförhållanden
är föremål för ständig omsättning, och att således den nuvarande
ägaren af ett jordstycke kan på denna jordbesittning hafva lagt ned
frukten af ett helt lifs arbete, så att äganderätten från hans synpunkt
ingalunda är resultatet af ett oförtjänt jordmonopol utan är i högsta
grad förtjänt. Georgismen tager ingen hänsyn till det.ta förhållande
utan ser uteslutande på det 'objektiva jordvärdet. Man franlhäller,
att detta värde är produceradt af salnhället och tilJhör salnhället,
och man vill återbörda detta värde till samhället. Jag tror icke, att
jag i denna församling behöfver närinare påpeka, att detta progranl
innebär en orättvisa. Men jag vill begagna tillfället att understryka
den skarpa åtskillnaden mellan detta program och det program, sonl'
begär, att samhället för framtiden skall behålla för sig själf någon
väsentlig del af den jordvär~estegring, som i fralntidell kommer att
skapas genom saluhäilets direkta åtgöranden eller bli en frukt af en
samhällelig utveckling, som nödvändiggör stora utgifter för samhället.
Det är från denna senare tanke, lnan utgår, då man vill uppbygga
en jordvärdestegringsskatt. Därför är det en principiell skillnad mellan
jordvärdeskatt och jordvärdestegringsskatt. Jordvärdestegringsskatten
vill icke taga något från den enskilde af hvad han redan besitter,
d. v. s. den respekterar den privata äganderätten. Programlnet för
jordvärdestegringsskatten är i själfva verket ett uttryck för ett för
djupande af äganderättsbegreppet. Den· kOlnmun, sonl på ett eller
annat sätt genom sina åtgöranden, genom byggandet af gator och
dylikt, framkallat en värdestegring, bör fä åtnjuta frukterna af sitt
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eget arbete. Detta hör till själfva' kärnan i den rättsfilosofi, på hvilkell'
åskådningen om äganderättens nödvändighet grundar sig.

Georgismen bortser frål}. denna distinktion, drar ett st.reck öfver
all. privat äganderätt till jord.

'Detta är det ena grundfelet, SOlll vidlåder georgismen. Men det
finnes dessutollI ett annat fel. Det är, att Inan begär, att alla skatter
skola läggas på jorden. 0111 nIan nu icke får kalla detta för en
orättvisa', så måste det ätlninstone kalla.s· för en utopi. Den har sin
rot i en' ganska uppenbar obekantskap om de verkliga förhållandena.
Det är nämligen ant.agligen icke i något land möjligt att lägga all
beskattning på jorden. Den rena jordräntan, som georgisterna på
grund af sin principiella ställning skulle beskatta, är ingalunda så
utomordentligt stor, som lIlan föreställer sig,. och räcker i allmänhet
icke till att· täcka alla skattebebof. Det ä.r således llelt enkelt ell
ekonomisk omöjlighet, vi ställas inför.

Jag vill till' belysande häraf nämna några få siffror. Jag häller
nlig då till Sverige. Att siffrorna här icke äro alldeles tillförlitliga, kan
jag icke hjälpa. Man måste elnellertidsöka reda sig nled de siffror,
man har. Se vi på det totala taxeringsvärdet för fast egendom 1909,
så befinnes det vara uppskattadt till i rundt tal 7 lnilliarder kr. Nu
innefattar detta taxeringsvärde både värdet på jorden oell värdet på
byggnader, och det finns ingen möjlighet att noggrannt skilja på dessa
värden. Den enda vägledning, vi kunna få för att något så när få
en föreställning om hvad jordelI ensaln är värd, är att undersöka,
hvad brandförsäkringsvärdet uppgår till för alla byggnader. Men äfven
där är man hänvisad till allmänna uppskattningar, därför att en hel
del bralIdförsäkringar tagas på byggnad och lösegendom gemensamt.
Man har olika meningar om hur denna gemensanllna brandförsäk
ringssulnma bör fördelas. De nlest sakkunniga tyckas vara af den
åsikten, att lnan bör dela ungefär jämnt, och man kOlllnler då till
det resultatet, att vid slutet af år 1908 det beräknade brandförsäk
ringsvärdet på alla by.ggnader utgjorde 5 milliarder 100 millioner kr.
Om man drager detta belopp från 7 Iniiliarder kr., skulle värdet
på jorden vara 1 lnilliard' 900 Iniilioner kr. Emellertid få vi inga
lunda stanna vid nälnnda resultat och betrakta det såsom det verk
liga jordvärdet, ty däri ingår ju skogen, i den mån skogens värde
är upptaget i taxeringen. Nu är ju detta i alllnänhet icke fallet i
den m.eningen, att skogarnas 'kapitalvärde skulle va.ra fullständigt. upp-
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taget i taxeringen. Huru därvid förhåller sig, vet n1an strängt taget icke.
Den skogsskattekoIDIDitte, SOl11 hade att behandla skogsskattefrågan,
sökte därom att göra en enquete, nlen svaren på denna enquete äro så
utomordentligt skiftande och vaga till sin form, att det knappast. låter
sig bestämma, huru saken förhåller sig. Kommitten beräknar emel
tid för år 1907 årsvärdet af å rot stående virke; SOI11 skulle falla
under skogsaccisen till 61 1/ 2 millioner kr., och kapitaliserar man detta
efter 4 procent, så kOllIna vi till ett kapitalvärde af omkring 11/ 2

. luilliard kr. Nu är det el11ellertid antagligt, att skogarna, statsskogarna
undantagna; icke äro inberäknade i taxeringen till detta belopp utan
till ett yäsentligt lägre värde. Men dä det jordvärde, sonl vi kalky
lerat, var 1 milliard 900 11lillioner kr., bör i hvarje fall en väsentlig
del häraf dragas bort. Det blir kanske, kvar 1 111illiard kr. för de~

rena jordvärdet.
Siffrorna ,äro ju nlycket sväfvande och osäkra, 111en. negativt sedt

tror jag, att nlan bar ett stöd i dessa siffror. De gifva vid handen,
att man icke vid uppskattningen af det rena jordvärdet i vårt land
får okritiskt ansluta sig till de öfverdrifna föreställningar, som georg..
isterna vilja göra gällande. Om man håller sig tillonlkring 1 Inil
liard kr., så är det en anhaltspunkt, som hindrar oss att gå llPP till
5 eller 10 milliarder eller något dylikt.

Emellertid böra vi också erinra oss, att det jordvärde, SOI11 vi ,skulle
få kvar på detta' sätt ingalunda är enligt georgisnlens mening ett rent
jordvärde, ty det jordvärde, vi nu kunna taxera, är till väsentlig del pro
duceradt. Den odlade jorden i Sverige har i våra dagar mångell gång
ett så lågt värde, att det icke nu skulle betala sig att odla upp äfven
ganska god 111ark för att erhålla sådan odlad jord. De kostnader, sonl
måste nedläggas på dränering och röjning, äro nunlera så stora, att
det mången gång icke skulle betala sig att uppodla jorden. Men det
har också nedlagts penningar på vägar och annat for att åstadkon1
ma jordvärdet. Många ensl{ilda personer, S0111 nu hafva egendomar
med jordvärde, kunna påvisa, att de för att åstadkomma detta jord
värde nedlagt. stora uppoffringar genom aktieteckning j järnvägar,
11vilka icke gifvit någon ränta. Således är detta jordvärde i viss
grad produceradt af enskildes arbete och faller sålunda icke under den
donl, som georgisterna fälla.

Det resultat, vi komnlit till, är således, att det rena jordvärdet
är här i landet jämförelsevis ringa. Oln vi uppskatta det till 1 mil-
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liard kr. och räkna 4 procents ränta, blir dell årliga jordräntan 40

11lillioner kr. Men 0111 den också vore dubbelt så stor, finna vi, att
det i alla fall är fllllkomligt omöjligt att lägga alla landets skatter på
den rena jordräntan, då det sammanlagda skattebeloppet för stat och
konln1uner åtskilligt öfverstiger 250 millioner kr.

Den georgistisk-a rörelsen har nu omsider nått. vårt land. Den
är en rörelse, S0111 har alla 11löjliga kännelnärken af att vara impor
terael. Den har ännu icke alls hunnit. .att på något sätt anpassa sig
efter våra förhållanden, och dess förespråkare tyckas hafva 111ycket.
litet satt sig in i de speciella svellska förutsättningarna för en georg
istisk politik. De synas knappast ha observerat, att i Sverige den
politiska lltvecklingen gått så mycket som 111Öjligt stick i stäf mot
jordskattevännernas önskningar. Det finnes i själfva· verket knappast
något land, som så längt aflägsnat sig från jordreforlnvännernas ideal,
S0111 vårt land gjort. Låt0111 oss 111ed några få ord rekapitulera ut
vecklingen af vår skattepolitik.

Vi veta ju, att vi i. vårt land också hafva haft grundskatt SåSOll'l
·den väsentliga kärnan i vårt skattesystenl. Men i den lnån den ekollo
miska utvecklingen sedermera gått framät, har detta system kom
pletterats lned andra skatter, sonl mer och mer fått karaktär a.f in
komstskatt och skatt på förbrukning. Då gjordes ju gällande, att
grund.~katterlla icke längre 1110tsvarade förhällandena, att de voro· en
»sekelgammal orättvisa», SåSOll1 det hette, OCll följden blef den grund
skatteafskrifning, SOl11 nll är slutförd. Man började som bekant 1885
lned en afskrifning af omkring en tredjedel, och efter 1892 års' be..
slut Ila grundskatterna successivt lninskats, så att de alldeles för
sVullnit efter 1903. Därigenom bar en årlig statsinkonlst af något
öfver 11 111illioner kr. afskrifvits.

Så gick det. n1ed den galIlla objektsskatten på fast. egendolll
här i landet. l· stället har så småningom utbildåt sig en inkon1stbe
sl{attning och partiell fastighetsbeskattning i form af den ,s. k. all
111änna bevillningen. Denna beskatt.ningsform har hvad statsbeskatt
ningen beträffar i sin ordning ombildats och utvecklats, så att vi
i stället fått en allmän inkomst- och förmögenhetsskatt i n10dern

l11ening.
Onl vi ell1ellertid stanna vid den period, då vår direkta beskatt

ning - statens såväl SOlD kommunens - g~undade sig på den all
111änna bevillningen, så finna vi, att vi här i Sverige befunno oss i
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en alldeles egendomlig, situation. Ty denna allmänna. bevillning be
stod dels af en objektsskatt på fast egendom, dels ock vid sidan
däraf af en partiell inkomstskatt, partiell därför att från den inkomst,
som skulle beskattas, var undantagen inkomst af fast egeildonl, hvilken
ansågs beskattad genonl fastighetsbevillningen. Detta är ett system,
säger jag, SOlll är egendonl1igt för oss, och ~onl 'man icke återfinner
i andra länder.

Denna dualism i själfva skattegrul1den kunde ju 111öjligen hafva
varit af mindre betydelse, ifall den alllnänna bevillningen begränsats
till den roll, den från början hade, nämligen' att vara en fyllnadsskatt

, för statens behof, en skaft, SOlll på det hela taget mindre betydde.
Men då 11ela den kOlumunala organisationen på 1860-talet byggdes
upp på den allmänna bevillningen, kom den dualism, som redan från
början låg i den allmänna bevillningens konstitution, in i det konl
munala skattesystemet, och vi fingo ett kommunalt skattesystenI, som
grundade sig på en fastighetsskatt, å ena, och en partiell inkomstskatt.,
å andra sidan. Det är detta egendomliga förhällande, som varit det
förnämsta llindret under alla följande år för åstadkomnIande af en
verklig lös~ing af den kommunala skattefrågan. Det är ju allmänt
bekant, hurusom alla reformsträfvanden på detta område- försvårades
genom det nära samband mellan statsbeskattningen och den kommu
nala beskattningen, som låg däri, att den konlmunala beskattningen
hade formen af ett procentuellt tillägg till statsbeskattningen. D'etta
hinder var dock af Iuera forInell art och hade lItan större svårighet
kunnat undallröjas. Men det djupaste hindret låg, synes det lnig, i
den alllnänna bevillningens dubbla natur att vara dels fastighetsskatt,
dels ock partiell inkoInstskatt. Just det, att inkomstbeskattningen var
partiell, gjorde det omöjligt att få likformighet i denna beskattning;
den träffade icke alla inkomsttagare på san1ma sätt. Läser man upp
märksamt de k0111lnittebetänkanden, som utkolumit tInder hela perioden,
från 1860-talet tills nu, och de äro icke fä, så 'skola vi finriå, huru
ofta denna omständighet 11indrat el} reforul.

Vi veta ju, att lIled afseende på statsbeskattningen är nu' detta
problem, sonl vi arbetat 'på undeI~ ett halft århundrade, löst, men löst
på det sättet, att vi helt och hållet blifvit af med den sista rest af
objektsbesk,attningen i svenska statens skattesystelll, och, att svenska
staten nUlnera öfverhufvud icke utkräfver något som helst bidrag till
sina ändamål af den fasta egendomen såsom sådan. Detta må vi ,räl
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säga vara ett resultat, SOlU står i den .111est dia111entrala 1110tsats 11l0t
georgisternas fordringar.

Fastighetsbevillningen, sonl försvann genoln den stora skatterefor
lnen vid 1910 års riksdag, uppgick år 1909 till.3~810,000 kr. och
var såt~des ingalunda en alldeles obetydlig SUlnma. Det var e11 .gan
ska väsentlig börda, som då afskrefs, uta11 att någon människa fäste
sig vid den saken, och det betraktades såsom en bagatell, att statell
uppgaf sitt sista anspråk på en verklig objektsskatt å fast egend0111.

Nu kan man ju säga, att en afskrifning af objektsskatterna på
fast egendoln står i öfverensstämlnelse lned hela den nloderna ten
densen i statsbeskattningens utveckling. Men så står en sådan skatte
politik dock. desto starkare i. strid nled de tende~ser, sonl i andra
länder' gjort sig gällande. lned afseende på det k01nrnu1~ala skattevä
sendets utveckling. Där har man öfverallt velat fasthålla vid att ob
jektsskaLt i främsta runlmet på fast egendom lTlen också på de näringar,
som drifvas inom respektive komilluner, böra utgöra själfva kärnan
i det k0111munala skattesystemet. DärigenolIl har man också kommit.
därhän, att de kommunala bördorna i ~varje fall till en Väsentlig del
hvila på dessa skatteobjekt, och att inkolllsten, om öfverhufvud taget
alls, dock först i andra ~ummet tas i ansp~åk för den 'kommunala
beskattnIngen. Hos oss har mall gåt~ en motsatt väg, först och frän1st
därigenom att den s. k. bevillningen, som lagts till grund för· våra
kommunalskatter, visserligen innehäller en objektsskatt å fast egendom
men dock, hufvudsakligen utgöres' af en inkomstskatt, ~om har den
egendolnligheten att icke alls träffa inkomst af fast egendon1. Redan
detta gör, att fast egendom kOlnmer att bidraga väsentligt mindre till
de kommunal~ bördorna, än h\Tad förhållandet är i andra länder. Men
för öfrigt Ilar 11l,an sträfvat att åstadkomma den största lIlöjliga ut
jämning n1ellan olika skatteföremål, att »likställa» dem, såsom det
hette' på 1860-talet. Därigenom har man i stor utsträckning aflastat
de bördor, som legat på fast egendom inOlTI kommunen, och i stället
lagt dessa 'bördor på inkomsten.

Denna lItveckling har ju ännu. icke löpt linan ut, det finnes ännu
en viss åtskillnad 11lellan olika beskattningsförelnål på kommunal
beskattningens område, särskildt då det. gäller vägbördan.

Men det finnes också en annan väg, på hvilken man kan kOlnma
till en dylik »utjämning» af skattebördal1 till förmän för den fasta
egendomen, och det är en väg, som heter statsbidrag till kOlnmllnerna.
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.Ty efterso1l1 staten icke upptager någol1 egentlig objektsskatt af fast
egendOlTI, måste hvarje statsbidrag till komnlunerna bli ytterligare ett
aflyftande af den börda~ son1 bäres af den fasta egendomen, men san1
tidigt också ytterligare en belastning af statens inkomst- och förbruk
ningsskatter.

Jag tror, att hvad jag nu sagt tillräckligt åskådliggör den satsen,
att utvecklingen i Sverige fört oss till en ståndpunkt, S0111 är dia
llletralt motsatt den, som georgisterna intaga. OCll då. ja.g tror, att
utvecklingen här i landet i nämnda afseende gått i en orätt. riktning,
så kan jag icke annat än anse, att ett uppträdande af en jordbeskatt
ningsrörelse, en rörelse, som har på sitt program skatt på det rena
jordvärdet, är af ganska stor nytta. Att jag icke gillar rörelsen, har
jag redan tillräckligt framhållit. Den är ensidig och orimlig, n1en den
har ·en viss sund kärna i sitt progran1, 11ämligen a~t den fasta egen
domen och i synnerhet jorden bör ·bära särskilda bördor för det all
luänna.

Nu är det ju så, att en verkligt sund tanke sällan kan få plats
på ett partiprogran1. Partiprogramlnets natur kräfver, att tankarna
skola tillspetsas till det yttersta, så att programluet innehåller ett
IllOmel1t af öfverdrift och olTIöjlighet, möjligen också utopi. Så är
fallet också här. Men jag tror icke, att det skulle skada, onl den
georgistiska rörelsen här i landet skulle få en tämligen stor anslut
ning. Vi kunna vara tämligen säkra på att den aldrig kommer att
få ett afgörande inflytande. Men endast den olnständigheten, att dessa
läror predikas, gör, att folk kommer att öfvertänka det problenl, som
här .föreligger, och jag hoppas, att uppfattningen därigenom så små
ningom skall mogna till klarhet Oln att den rätta vägen ligger midt
en1ellan ytterligheterna, sonl i detta fall representeras å ena sidan af
det svenska skattesystemet, å andra sidan af georgismen. Jag tror,
att det är denna synpunkt, 111an bör utgå från, då man ·vill taga
ställning till den jordskatterörelse, son1 nu söker att få fast fot i
vårt land.

Jag nän1nde, att utvecklil1gen i andra länder gått i en helt annan
riktning än hos oss. Det s~ulle elnellertid föra mig för långt. att i
detalj 11U redogöra för detta, OCll jag nöjer nlig därför med några, få
exempel.

Jag har redan sagt, att objektsskatter på jord, byggnader och
näringsdrift, d. v. s. på de näringar, som drifva.s inom kOlnmunen, äro en
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allmän företeelse. Sådana skatter förekomma regelbundet i de kOll1nlunala

skattesystemen på kontinenten. Sedan gamla tider hafva dessa skatter
också varit stat.sskatter, och kOlllnlunerna hafva upptagit sina skatter

i f~rnl af procentuella tillägg till statsskatterna. Så är det i Frank
rike, där den komlllunala rörelsefriheten på detta olllråde dock

är lninst. I Tyskland Ilar däremot beträffande statens direkta be
skattning den tendensen gjort sig gällande att lägga den mer eller

nlindr~ uteslutande' på inkomst- och förlllögenhetsskatter. Preussen
har gått i spetsen, och man har där kommit så längt, att man helt
oell hållet öfverfört statens ganlla objektsskatter till kommunerna, och
helt och hållet grundat den. direkta' statsbeskattningen på inkomst
och förmögenhetsskatt. Så långt bar lllan visserligen icke alltid gått

de· mindre tyska staterna, men utvecklingen har där i alla fall'gätt
i samma riktning. Objektsskatterna ha erhållit en förhärskande plats
i det komnlunala skattesystemet, under det att deras betydelse för

statsskattesystemet betydligt förminskats. Detta är den allmänna ten
densen. Ser lnan på de könlmunala utdebiteringarna i ett land så

dant som 'Vtirtemberg, finner man, att år 1907 utdebiterades på fast
egendom och näringsdrift inom kommun,erna i det närmaste 28 mil
lioner mark, oell på förnlögenhetsskatt och inkonlstskatt - inkomst

skatten utgör ett tillägg till statens alllnänna inkomstskatt - utdebi
terades Ilågot mer än 10 millioner mark, således tillsammans något
öfver 38 millioner .lnark. Alltså kommer en hÖgst väsentlig del på
fast egendom och näringsdrift, och endast något mer än en fjärdedel

konlmer på den l1lera personliga skatten, förlnögenhets- OCll inkoinst
skatten~ Och då är det att lägga märke till, att'i Wiirtemberg lik

som i allmänhet i andra länder denna inkomstskatt är en allmän in
kOlllstskatt, som också omfattar inkomst af' fast· egendom.

Gå vi t.ill Baden, så finna vi, att år 1910 den· totala' kommunala
utdebiteringen utgjorde något mer än 40 millioner 111ark; häraf ut

gjorde utdebiteringen af fast egendolll 19,800,000 mark, alltså i det
närmaste hälften, Gell utdebiteringen på driftskapital i näringarna 7,1
lnillionel~ mark. Således gaf utdebiteringen på r'ealförulögenhet inom
kommunerna nära 27 millioner af de 40 millioner, som utdebiterades,

och det 'återstod endast 13 millioner mark att utdebitera på annan
kapitalförmögenhet och på den allmänna inkomstskatten, på den senare

något öfver 10 millioner lllark.
På liklland.e sätt förhåller det sig i Bayern, 0111 vi betrakta för-
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Ilåilandena sådana de äro efter 1. 91 O års skattereforlll, hvilken just

innebar· en sådan omläggning, som jag nyss i,allmänna or~alagbeskrifvit.
Den kommunala utdebiteringen har formen· af· ett procentuellt tillägg
till statens inkonlstskatt och statens afkastningsskatter. Den kommu

nala inkomstskatten beräkIlas till 21 lnillioner mark och afkastnings
skatterna till 45,5 lllillioner lnark. Inkomstskatten ger således 1/3och
afkastningsskatterna 2/3 af hela utdebiteringen. I afkastningsskatterna
ingår då grund-, byggnads- oeh näringsskatt 111en dessut0111 en kapital

ränteskatt.
Häraf finna vi, att i dessa statel:' äro för den komulunala beskattningeh

objektsskatterlla de viktigaste skatt.erna. Skatterna på den fasta egen
dOlnen och på näringsdriften inbringa största delen af de skatter,

som beböfvas för att täcka det konllnunala skattebehofvet, och in

komsts~atten har lnera karaktär af en supplementärskatt. Denna

inkomstskatt är en alhnän skatt, sonl träffar äfven den inkomst, sonl
fI)-ter af fast egendom. ' Där en komlDunal förmögenhetsskatt upp~

tages, träffar den jämväl förmögenhet, som är placerad i fastigheter.
: Dessutoll1 finna vi enlellertid i Tyskland, i regel kan man säga~

äfven andra skatter, som träffa besittningen. De tyska kommunerna
hafva allmänt en kommunal omsättningsskatt på fast egendonl, llvilkel1

utgår med ända upp till 2 procent af försäljningsvärdet;" den utgår

merendels SåSOlll tillägg till statens stämpelskatt. Vidare hafva vi

en värdestegringsskatt, som är införd i alla kommuner i tyska riket
enligt den nya lagen om jordvärdest.egringsskatt till riket. Trots att

den fasta egendomen och näringsdriften inom kommunerna således

redan från början betala lejonparten af den kommullala utdebiteringen,
har man ansett sig bÖI~a ytterligare lägga konlnlunala onlsä.ttnings~

skatter på den fasta egendomen.
Gå vi nu till sist öfver till England, skola vi finna, att dell prin~

cipen, att den fasta egendomell skall bära den k0l11illunala börda'n,

där är drifven till sin spets. I England äger öfverhufvud hela den
kOIDlllunala utdebiteringen runl .på fast egendom inoul konl·munerna.

Någon komlnunal .inkolnstskatt existerar icke i England. Frågan onl
införande af såda-n har någon gång i förbigående blifvit berörd inom

de olika kOlnmitteer, som där varit. tillsatta,' lnen filan har alltid varit
ense' om, att saken är 'fullständigt otänkbar i det lnoderna samhället.

Förmögna pel~soner Ila bostad i flera kOIDlnuner och flytta lätt från
den ena till den andra, ocll därför ai en inkolnstskatt icke realiserbal" ;



-60 1911 den 10 oktober.

det. äe den tänlligen enställlmiga uppfattningen i England. Det fak
tiska förhållandet är i allt fall, att hela den kommunala bördan ut
debiteras på den fasta egendolllen.

.Då nu den komnlunala bördan i England under de senaste är
tiondena stigit _ alldeles enorn1t, -blir det en mycket. stor börda, son1
på detta sätt faller på den fasta egendomen. År 1906-1907 upp
gick den kOnl111Unala utdebiteringen sammanlagdt till 60 111illioner
pund sterling, hvilket herrarna torde finna vara ett ganska betydande
belopp, oeh hela denna sumnla skulle utdebiteras på den fasta egen
domen. F"astigheterna taxeras _i England icke till sitt kapitalvärde
utan till sitt »~rliga värde». Man uppskattar den årliga -nettoafkast
ning, som en egendonl förlnår att gifva, utan afdrag för skuldräntor.
I förhållande till d-et taxerade årsvärdet utgjorde skatten något öfver
30 procent. Således betalar i England den fasta egendolnen ett be

lopp- lnotsvarande något Iller är 30 procent af den årliga afkastningen
i konlIDunalskatt. Nu betalas denna skatt i första -hand af inne

hafvaren af den fasta egendonlen.. Och om 111an då, såsom i England
är vanligt, hyr ett helt hus, så betalar nlan komnlunalskatt för detta

hus. Emellertid är det ju. ganska säkert, att en del af denna skatte
börda återvältras på jordägaren. I hvilken proportion detta sker är
dock nlycket svårt att säga med hänsyn till de stora konlplikationer,
som i verkligheten förekolllnla nled hänsyn till äganderätten till jorden
och byggnaderna.

Jag nälllnde förut, att S-verige intager en undantagsställning lued

afseende på ordnandet af den komnlunala' beskattningen. Jag skall
nu tillåta mig att i någon 111ån gå in på detta, dock utan att för
mycket fördjupa lnig i detaljer; ej heller skall jag ingå på någon
utförligare statistisk behandling af saken utan nöja mig med att hän
visa till det faktum, att af 1907 års bevillning, som inbragte 11,989,000
kr., således i det nämaste 12 lnillioner, föllo 3,2 IniIlioner på fast

egendoll1 OCll 8,8 111illioner på inkomst, således ungefär 27 procent
på den fasta egendomen och 73 procent på jnkomst. I -den lnån del1

komlnunala utdebiteringen rättar sig' efter bevillningen, träffar den alltså
fastighet och inkonlst i nu angifna förhållande, hvilket, SOl11 lnan fin
ner, väsentligen afviker från hvad i -andra länder är vanligt.-

Med afseendepå vägbördall råda andra förhållanden. Där är

proportionen i allnlänhet 1-3-5 på 'kolnmunalfyrk af inkolust, an
nan fast.ighet och jordbruksfastighet.
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I-Jandstingss"katten är i allmänhet lika, filen särskildt. Jänltland
och Norrbottell .förekomma betydande' olikheter.

KomInunaiskatt, ,rägutskylder och landstingsskatt. utgjorde i
medeltal för hela riket år 1907' i öre per kOlllmunalfyrk för jord
bruksfastighet 128,4, däraf för vägunderhåll in natura 38,4, och för
inkomst 88,6. Man finner säledes, att beskattningen på jordbruks
fastighet, efter fyrk räknad, är högre än' beskattningell på in
k.olnst~ i det den förra förhåller sig till den senare ungefär som
128 till·89. Men därvid 'bör man taga i betraktande, att inkon1sten
är noggrannare upptagen till sitt verkliga värde, än hvad jordbruks
fastighetern~ äro, i det jordbruksfastigheterna i stora delar af vårt
land äro alldeles för lågt taxerade. Därtill kOllliner, att jordbrukarnas
arbetsinkomst såväl af jordbruket SOlll af annat arbete i stor utsträck
ning är obeskattad.

Från dessa allmänna siffror kunna vi vända oss till de förhål
landen, S0111 ligga' oss närmast, nämligen Stockholnlsförhällandena..
Där fralnstår tydligt, huru högst väsentligt vårt skattesystem afviker
från det system, som eljest är förhärskande i världen. Se vi på siff
rorna för Stockholm år 1907, så finna vi, att utdebiterad kommunal
skatt, inklusive afgifter till folkskola lnell exklusive försanllingarnas
särskilda utdebitering, utgjorde ä fast egendom omkring 2,700,000 kr.
och å inkomst af kapital OCll arbete omkring 12,600,000 kr., således
inalles 15,300,000 kr. Af detta belopp komma alltså omkring 17 1/2

procent på den fasta egendomen. Detta är alltså; hvad fastigheterna
bet.ala till Stockholms ut.gifter under detta år. I jämförelse med detta
kan emellertid fralllhållas, att tolagsersättningen plus bruttoinkomsten
af halnnafgifter uppgingo till 2,121,000 kr. Således va.r en enda näring,
sjöfarten, belastad visserligen mindre, men icke just lnycket lnindre,
än all stadens fasta egendoll1.

Låtonl oss jämföra detta förhållande nled skatteförhållandena
i Köpenhanln, SOlll ju är en jämförbar stad~ Dä.r möter oss först
och främst den egendomligheten, att hela utdebiteringen år 1907
1908 var mindre än i Stockholm. Den utgjorde 11,879,000 kr., nlen
i Stockholm· 15,335,000 kr. Att den var mindroe, var beroende när-
mast på att i Köpenhamn själfva skatt.esatsen var. i lag begränsad
till lågt belopp. Af dessa 11,900,000 kr. föllo på fast egendom
7,000,000 kr., således nära 59 procent, medan i, Stockholm på den
fasta egendolnen endast föll ,1 7 1/2 proc.ent af hela utdebit.eringen.
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Således ligger däri en fullständig omkastning af förhållandena. Köpen
hamns beskattning af de fasta egendomarna skedde i olika form ..
Där fanns en grundskatt, som gaf t,774,000 kr., en »arealskatt»
sOIQ är· en skatt på byggnader efter golfarealen, och hvilken gaf
3,705,000 kr., en ~) broläggningsskatt» , som gaf 0,1 million kr.;
dessutom fuunos särskilda bidrag till brandväsendet till ett belopp af
Q,~ Iniilionel' kr. och en komnlunal egendolnsskatt, son1 gaf 1,000,000
kr. Detta gör tillsamnlans 7,000,000 kr. Inkonlstskatterna inbragte
sammanlagdt nära 4,9 millioner kr., hvarvid är att observera, att inkomst
skatten också utgår af inkomst af fast egendom. Kontrasten mellan
förhållande~a i Köpenhamn och i Stockholm är således slående.

KOlllnlunalskatterefornlen i värt. land står nu vid en skiljeväg.
Det gäller att välja mellan att fortfarande gå på samma väg som ·hit
tills och sålunda vidhålla ett systeln, som vill göra penninginkomsten
till den enda lllåttstocken för skatternas fördelning, eller att med
styrka göra gällande, att intresset skall få spela en roll vid: sidan af
skatteför.mägan, då det gäller att fördela den kommunala skattebördan.
Jag tror, att vi i vårt skatteprogram måste inrycka den principen,
att skatt skall upptagas icke blott efter inkomstens st.orlek utan ock efter
inkomstens art. Gör man det, bör man kunna ena sig om, att kom
munen i främsta rummet bör beskatta den oförtjänta Värdestegringen
på jord och j andra rummet besittningen, d. v. s. den besittning,·
som är lokalt bunden vid konl1nunen, och som därför har ett starkare
intresse af kommunens utveckling. Sådan besittning är jord, bygg
nader och kapital, sonl är nedlagdt i näringar inonl en kOffilnun.

Här Ila vi att göra med skatteföremål, hvilkas ekononliska in
tressen äro på det närmaste förknippade med konlmunens utveckling
och välgåltg. Ofta skulle dessa skatteföremål ha ett ringa värde eller
icke något värde alls, om icke kommunen gjord~ uppofIringar· för lö
sande af sina uppgifter. Och skatteföremålens eget ekononliska värde
är nlånga gånger utomordentligt känsligt, beroende af det sätt, hvarpå
kommunen fyller sina uppgifter. Då är det rimligt, att intressegelnen
skapen får sig ett uttryck däri, att dessa skatteobjekt ha .en specifik
skattskyldighet till kommunen, såsom i alla andra länder än vårt
är fallet. Det finnes knappast någon anledning, hvarför vi i detta hän
seende skulle skilja oss från den öfriga världen. Jag tror mig kunna
säga, att jag icke hör till dem, som äro böjda för att öfverskatta
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det utländska och acceptera ideer, därför att de äro importerade från'
utlandet. Tvärtom är jag af naturen synnerligen benägen att hålla
på allt godt svenskt., l\fen när nlan sysslat några år med att analy
sera sådana frågor som den föreliggande OCll finner, att utvecklingen
gått i orätt riktning och alltför lllycket aflägsnat sig från de banor,
SOIU man i andra länder funnit vara de riktiga, börjar man tänka på
om man icke har något att lära af utlandet.

Först sedan de båda inkomstarterna, den oförtjänta inkomsten
och den inkomst, bvars värde är beroende af kommunens utveckling,
blifvit utnyttjade på skäligt sätt, bör beskattningen träffa arbetet i
form af en allmän illkolnstskatt. Grunden för beskattninge11 blir då
medborgarens skatteförmåga, och denna luätes genom hans samlade
inkomst.

Programnlet kan i korthet framställas sålunda: kOlun1unen bör
behålla frukten af sitt eget arbete genom värdestegringsskatt, och
vidare bör den taga betaldt för de specifika tjänster, sonl den skä
ligen kan taga betaldt för. Då dessa inkomstkällor utnyttjats, gäller
det att belasta det produktiva arbetet så jämnt som möjligt, men icke
mera, än som är nödvändigt. Jag tror, att det. öfverhufvud är klokt,
om man här i landet differentierar i skattepolitiskt afseende, så att
man icke blott schablonmässigt tager, där det finnes en stor penning
inkomst, som annonserar en god skatteförmåga. Man bör undersöka
inkomstens natur OCll hafva en liten tanke på nyttan och betydelsen
af att något skona det produktiva arbetet, så att Ulan behandlar det
i skatteväg något. gynnsammare och i stället lägger bördorna mera
på besittningen och, då det gäller den konlnlunala besk~ttningen,

på den, besittning, som är lokalt bunden vid komnlunen - alltså
framför allt den fasta egendomen. Jag konlmer då tillbaka till hvad
jag sagt, nänlligen att det innerst inne finnes en liten kärna af sundt
förnuft i den jordrefornlrörelse, hvars ställning till vårt kommunala

.skatteproblem vi i afton skulle diskutera.

Härefter yttrade sig:
GrossIlandIaren E. F. Larsson: Det har talats åtskilligt on1 Sveriges

jordbruk och sagts, att den' svenska jorden bör beskattas i 'samma
grad som den tyska och engelska. Men dels äges' största delen af
jorden i England af personer, hvilkas förfäder för hundratals år sedan
upptogo - hela landskap utan betal:ning samt bildade stora {ideikorn-



64 1911 den 10 oktober.

In~i88, dels är jorden bördigare i Tyskland och England. .Och b9r
icke därför jordbeskattningen ställa sig annorlund~ i dessa länder än
i vårt? Vidare är att märka, att filan utomlands äfven af andra·
ors~ker än jordens bördigIlet har större. inkolTIster af jorden, än ID.an
har· i Sverige. Detta är exelllpelvis fallet med den jord, som ligger
i närheten af de stora lnillionstäderna. Här i landet får man vara
tacksam, onl lnan på jordbruket kan förtjäna 4, ja, t. o. m. 2 procent.

Professor N. F. Stjernberg: Inledaren förklarade, att den nlO
derna georgismens program sammanfaller nled llans .egna önskningar
i så Inåtto, att bägge vilja ernå en starkare beskattning af fastig
heterna, och han påpekade på sanlnla gång, att vi icke behöfde vara
rädda för att georgismen .såsom sådan skulle erhålla alltför stor
spridning här i landet. Jag skulle vilja göra gällande, att vi icke
heller behöfva frukta för att inledarens egna önskningar beträffande
fastighetsbeskattningen skola röna någon större uppnluntran i vårt
land: det föreligger samma hinder för .den georgistiska riktningen
.som för de önsl{ningar, professor Cassel företräder. EIneIlertid är
det för alla löntagare och alla ·medborgare, som vilja betrakta för
hållandena objektivt, af stort intresse, att man ser sig Oln efter huru
nlan skall komma ut ur den återVändsgränd, hvari man kommit, OCll
i hvilken framför allt löntagarnas intressen sitta i kläm.

Det hinder, sonl fraInför allt lnöter de båda riktningar, hvilka
här i afton representerats, är, att, allt under det man talar Oln, att
jorden bör beskattas nlera än nu är fallet, den fa.ktisl{a fastighets
beskattningell inolll stora delar af larldsbygden är kolossal, och att
den skattebörda, som åhvilar· jorden, på mänga håll är öfver höfvan
tung. Så länge det är förhållandet, behöfver man icke befara allt
för stor receptivitet för vare sig georgisternas eller inledarens skat.-·
tepolitiska teorier.

Det är emellertid ovedersägligt, att i de flesta inc1ustrisalnhällell
och större städer fastighetsbeskattningen är alldeles för låg, och att.
den enda olägenheten, nlan Ilade att befara genom att höja den, vore
att den skulle gell0nl hyresstegringar öfvervältas på inkomsttagarna.

Hvad kall göras då till det bättre?' Med den omläggning af del1
politiska lnakten, som inträdt, hvarigenom denna, efter hvad det
vill synas, kOlnmit att hvila i de lnindre jordägarnas händer, skulle
det lnöta starkt motstånd~ onl Ulan ville lägga större skatt ·på fastig-
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heterna i allmänhet Det är då fråga, 0111 det finnes någon annan
lttväg för löritagarna,~ S0111 med skäl kunna påyrka berättigad lindring
i skatteafseende, än 'alt skilja lnellan olika slags konlmuner. I stä
der och stadsliknande samhällen råda ju andra förhållandell än i de
rena jordbrukskolnnlunerna, och vore det då icke länlpligt att i skatte
politiskt hänseende underkasta delll en olikartad behandling?

En annan praktiskt viktig punkt vidrörde inledaren flyktigt, nänl
ligen, fastighetstaxeringen. På detta olnråde skulle onekligen kunna
göras någonting effekti \7t. Det talades 0111 ekonomiska frihetsförbun
dets kongress, och jag Ilar ,sa111111a. uppfattning sonl inledaren.onl för
bundets och georgislnens ställning till socialismen, nän1ligen att ge
orgistel'na i själfva verket vilja fördjupa de liberala tendenserna i det
ekonomiska lifvet. Men på denna kongress afhandlades bland annat
de moderna sträfvandena a.tt få en bättre taxeringsteknik för fastig
hetstaxeringen. . Vore det förnlätet alt hoppas att fä till stånd, så
dana förbättringar här i landet? År det 0111Öjligt att pröfva deklara
tionstanken äfven i fråga om fastighetsvärd~n och att dät'vid utfinna
ett system 111ed tillräckliga risker för feldeklarering. Fastighetsvärdes
deklarationen, är ett önskemål, sonl hvarje inkomsttagare och allnlänt
intresserad 111edborgare med hänsyn till det skattepolitiska läget i
vårt land framför allt borde koncentrera sig om.

Genonl den nya taxeringen för förmögenhets- och inko111stbeskatt-
. ningen har man tagit än ett steg att fråll den svenska jorden aflyfta

de skattebördor, som i en eller annan forlll hvila på densamma.
Nu ha vi att se. till, att de bördor, SOln rättmätigt hvila på jorden,
verkligen bli uttagna, och detta pekar hän på åtgärder för en rätt
färdigare fastighetstaxering. Äfven ~är möter naturligen ett starkt
1110tstånd från fastighetsägarintressets sida,· ehuru särskilda krafter
äro här ägnade att effektivt stödja ett dylikt kraf. Särskildt den
faktor, som nu alltnler gör sig gällande i form af kraf på skatteut
jämning nlellan olika konlnluner. Den nyligen afgångne finansmini-
stern framhöll ju i sitt tal i Noiirköping innevarande somnlar, att en
jämnare fördelning af skatterna mellan olika kOIDIl;lluler nödvändigt
förutsätter en likformigare fastighetstaxering. Kunde lnan på grund
valen af dessa inti'essekombinationer redan inonl ramen af det nu
v'arande beskattningssystemet nå fraln till större rättvisa, blefve helt
säkert 11länga llledborgare ganska nöjda.

Då inledaren androg sina kalkyler öfver taxeringsvärdet å fastig-

5
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heter, trängde sig det intrycket ovillkorligen på lnig-: huru lågt Blåste'
icke den svenska jorden vara taxerad, när luan· nled så enkla kal
kyler konlnler till så pass orimligt låga verkliga jordvärden ?

Arkitekten V. Klemming: Ehuru· professor Cassels anförande här i
afton utformat sig till .en polemik Inot· georgisterna, hvarför någon
af deln' borde begärt· ordet, tillåter jag mig att yttra några ord.

Det är glädjande att· höra, det professor Cassel haft anledning
föra. sina fllnderingar på skatteväsendets om~"åde under debatt, innan
han nu slutligen utforInar 'sit.t nya betänk~nde rörande värdestegrings
skatten. Som denna kom på tal, hade lnan kunnat vänta sig, att
professor Cassel- skulle haft något att säga' gent. ,emot de invälldnill
gal', som gjordes mot densamma' inför detta foruln för något år se
dan. l\ien då så icke skett, ber jag att få rekonlnlendera till pro
fessor Cassels benägna öfvervägande något, som ·då. ~anske icke blef
sagdt -- det, .som yttrades, finnes ju återgifvet i tryck -, ty det kan
icke vara' annat än till stor nytta, när skattefrågor komnla under
debatt, att de olika åsikter, SO~l förefinnas på onlrådet, blifva före

trädda.
Jag vill då framhålla, att, när lnan så starkt betonar, att den

nya principen iIlom .skatteväsendet skall vara rättvisa, bör lnan ut
plåna de skatter, SOlll äro anlagda efter helt andra principer, eller
:\tnlinstone de, sonl rent af stä stick i stäf mot hvad sonl kan kallas
rättvisa. Det är helt naturligt, att man söker öfvervälta så mycket
sonl lnöjligt af skatterna på fastighetsägarna, då dessa utgöra fåtalet
och lnajoriteten därigenoill blir såvidt möjligt fri, från skatt. Men jag
vill därvi~ nlana till försiktighet. Det första, lilan har att fordra' ur
rättvisans synpunkt, är, .att, då man omlägger. en- skatt, det sker så:
pass varligt, att de, son1 skola bära den, icke däraf hli krossade.
Det kan eljest hända, att det enda, fastigheterna afkasta, blir deras
ägare. Jag vill också erinra on1, att såväl den svenska SOlll den
tyska 0111sättningsskatten på fastighet.er äro tillkolnna icke af rättvisa
utan endast därför, att lnan behöfver penningar; den är så bekvänl
att taga till, ty, säger Ulan, om man säljer· en fa.stighet på låt oss
säga .500,000 kr., nlärks det icke, 0111 man tager· 3,000 kr. i skatt,
lnen kanhända fastighetsägaren märker det ganska bra. l\fan har
anfört SOlU skäl för denna omsättningsskatt, att man ville förhindra
omsättningen af fastigheter, sonl fördyrar bostaden, förhindra »jobberi»,
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ett uttryck,. S0111 11lan gärna använder för allt slags fa.stighetsomsätt
ning och på all byggnadsverksalnhet. M.en detta är endast svepskäl,
och, när man sysslar I1led skattefrågor, bör man undvika sådana.
Det har talats onl att nlan handlar i socialt intresse, nlen det enda
intresset är att få pengar. Det visas bland annat däraf, att, när ett
bolag är den köpande, blir skatten dubbel. Man resonerar så här:
tillfället att taga återkolnnler icke så ofta, ett bolag säljer icke så

snart. l\Ien nlan ville ju förhindra alltför snabb omsättning 
»jobberi» --, och då borde Inan väl beskatta mindre och icke nlera,
när ett bolag köper, eftersolll handel därined då ej så snart kOnl111er
igen. Det anförda visar ifråga om en skatt, hur långt lilan är ifrån
rättvisan, och att hufvudsaken vid beskattningen är att bringa in
pengar, hvarvid· sättet spelar mindre roll.

Äfven vid beskattningen af sprit är det pengarna, lllan vill ha,
men det .säges i alla fall, att man därigenoln vill förhindra' en skad
lig näring.

Jag vill be professor Cassel, SOl11 väl antagligen får ledningen
af de nya skattereformerna Oln hand, att. särskildt observera detta
förhållande och låta rättvisan bättre kon1ma till synes.

Det hade varit önskligt, om inledaren berört, huru den tyska
värdestegringsskatten utfornlat sig, och hvad den gifvit för resultat i
förhållande till öfriga skatter, san1t onlnämnt, att stat och kommun
rent af slåss om denn~ skatt i Tyskland, en strid alltså 0111 hvem
som är den värdestegrande.

Professor Cassel framhöll, att det var riktigt, att k0111111Unen fick
skörda frukterna af sitt eget arbete. Men det kan tänkas, hvilket
Inan också fäste upplnärksamheten på, då detta ämne diskuterades
här tidigare, att det finnes kommuner, sonl göra ingenting af all den
utveckling, hvilken pågår inoln deras oInråde, eller ännu värre, göra
allt ~ lIvad de kunna för att förhindra utvecklingen nlen ändå skörda
betydande inkonlster af dem, som göra något. Ett talande exempel
hafva vi. icke långt ifrån oss. (Lidingö). För· ögollblicket vill jag
inskränka lnig till det sagda.

Docenten G. Kobb: Det var en del af den konlnlunala beskatt
Ilingsfrägan, som professor Cassel icke berörde i sitt föredrag, näm
ligen frågan aln d.e kOlnmunala bördornas fördelning. Detta synes
Inig nästan vara' den viktigaste frågan, åtminstone den, sonl tarfvar
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den första lösningen. Man behöfver ju icke så sYllnerligen djupt stu
dera berättelserna öfver k0l11nlUnalskattens fördelning i Sverige för
att.· se, hvilka oerhörda nlissförhållanden, som finnas på detta Oln
rå~e, och 111issförhållanden, som· ständigt tilltaga. Vi veta, att det
är hundratals kOIill1lUner i vårt land, SOln ha en kOlnmunalskatt,
öfverstigande 10 kr. per bevillningskrona, och. jag tror, att det är 11
kOlnnluner, där kOllll1lUnalskatten går upp till lnellan 20 och 30 kr.
per hevillningskrona.

Den första fråga, S 0111 nlan bör taga i betraktallde, när det gäller
att reforlnera det kommunala skatteväsendet, bör därför icke vara
denna: är det 11lÖjligt att följa alldeles samlna principer för den kom
ll1unala beskattninge~, onl det gäller en skattebörda, sonl skulle lIn
der nuvarande förhållanden uppgå till 3 il 4 kr. per bevillningskrona,
sonl onl det gäller en kOm.ll1Unalskatt på 20 kr. per bevillningskrona ?
Utan dellförsta frågan bör vara: hur långt kan 111an komma. genom
en rättvis fördelning af kOnl111Unalbördorna? Då IDan konstaterat be
hofvet öfver allt, är det t.id att taga u.pp till behandling frågan Oln
ändring af själfva skattesystel1let.

Jag undrar, onl 111an icke kan säga, att beskattningen bör så
vidt 111öjligt vara oberoende af rumll1et, d. v. s. att man icke skall
l)ehöfva skatta väsentligt lnera, oln man bor ~ den ena kOlnulunen,
äll onl 111311 bor i den andra. Det är emellertid gifvet, att det bör
bestå en viss skillnad nlellan land och stad. Städerna erbjuda sina'
invånare 111ycket större fördelar än landsbygden, och därför är det
jcke lnycket att säga, onl skatten i städerna också är något större.
Men att skillnaden i skatt 11lellan två' närgränsande· landsko1l1muner
skall vara så oerhörd, sonl nu ofta är fallet, kan icke vara förenadt
111ed rättvisa principer.

För öfrigt får jag för lnin ringa del säga, att jag känner 111ig
tilltalad af den ordning~ professor Cassel gaf åt den slutliga utforln
ningen af kOlnulunalskatten, då han framhöll, att man först och främst'
borde beskatta fastigheterna, hvilka draga den största nyttan af hela
den k0l11111Unala utvecklingen, och att Ulall i andra rUllllnet borde be
skatta inkomsterna.

Grosshandlaren E. F. Larsson: Det talas så ofta 0111 att nlan bör
taga exempel af Tyskland. Men låt oss då se till, att vi få något·
god~ därifrån och icke taga hit något, som är sämre, än hvad vi ha.
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-Knappast något land tynges så af l~lilitarismens börda som Tyskland.
Det är på alla sidor onlgifvet af fiender, och därför nläste 111an söka
lned ljus och lykta efter skatter för att hålla försvaret i godt stånd.

Man vill lägga större skatter på jorden. Men jordbruket ger ju
i lnånga fall icke ens ränta -på det nedlagda kapitalet. Hvar skall
nIan då taga llledel till ökade skatter?

Professor G. Cassel: Änlnet för aftonens föredrag var forllluleradt
af . föreningen, OCll jag hade den uppgiften att något litet klargöra
kOln111Unalskattereformenshetydelse och dess ställning till georgister
nas reformkraf. Jag nänlner detta, därför att man icke skall ställa
den' pretentionen på inledningsföredraget, att däri skulle lagts fralll
ett allmänt progl;am för kommunalskattefrågans lösning. On1 detta
hade varit uppgiften för föredraget, skulle det blifvit betydligt 111era
olnfattande, och jag hade då haft åtskilligt nler att säga. Jag har
velat påpeka detta för att -reservera mig nlot ett och annat, som sagts
under diskussionen.

Hvad beträffar taxeringen, är denna, i all synnerilet när det
gäller fastigheterna, mycket otillförlitlig. Man kan. säga, att hela
fastighetstaxeringen, betraktad såsom grundval för en beskattning af
jordbrukarna, jänlförlig med beskattningen af andra personer, är en
parodi, hvars resultat. ger mycket liten grund för bedömande af den
verkliga' ställningen. Därför är det farligt att föra ett sådant reso..
nemang som herr Kobb. Det är visserligen troJigt, att skatt.ebör
dorna inoln de olika konllllunerna ställa sig högst olika, nlen i hvil
ken grad detta i verkligheten är fallet, kan ma.n icke se af statisti
·ken. Säkert är emellertid,. att man genoln taxeringelI kOlnnler till
beräknade inkomstbelopp, son} utgöra en ringa bråkdel af hvad de
borde vara. Annars skulle det helt enkelt' icke finnas någon lnöjlig
het för folk att lefva. Utgår IRan ifrån att taxeringen i exempelvis
Älfsborgs län skulle vara riktig, utgjorde denna landsdel ett end~

fattighus.
Vi ha sålunda för liten grund· att bygga på, då det gäller att

bedöma ojämnheten i fördelningen af de kommunala skattebördorna.
M'en vi böra sträfva efter att fullständigt utreda saken. Innan det
är gjordt, är det enlellertid för, tidigt att yttra sig onl orättvisan i
fördelningen.

Trots det jag säger, .att jordbrukarna äro för lågt taxerade, vill
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jag varna för den uppfattningen; att den egentliga jordbruksjorde'u
skulle ha så utomordentligt högt jordvärde. Detta är ett l1lisstag,
Dch, jag vill stryka under, att enligt min 111ening denna jord i stora

d~lar af landet saknar rent jordvärde. Sålunda knnlla konsekven
serna af mitt resonenlang ingalunda vara, att nIan skall 'lägga lnyc
ket stora bördor på sådana jordbruk, SOln drifvas under synnerligen
ogynllsanlnla förhållanden. Men å andra sidan går det icke heller
an att möta hvarJe kraf på en högre beskattning af den fasta' egen
donlen I lned'den inVändningen, att denna egendonl icke ger någon
afkastning. Mall' är alltid benägen att skjuta fram den svaga egen
domen för att den mera bärkraftiga skall gå fri. Det finns dock fast
egendoln, ' SOln har ett värde, OCll som borde bära en väsentlig del
a.f de kömnlunala bördorna.

Docenten G. Kobb: Gent emot den föregående t.alarens påstående,
att man icke kan draga några slutsatser af de statistiska uppgifterna,
vill jag säga, att detta är att gå. för långt. Det finnes annat än jord
bruksfastigheter, SOlll beskattas inOl1l kommunerna, na.nlligen enskilda
personer, och det kan icke vara 'riktigt att dessa beskattas så myc
ket högre iden ena konlmunen än i den andra, 's'om nu är fållet.
Jag vill i detta hänseende anföra ett exempel.' I fyra -intill hvar'
andra gränsande 'konimuner utgör kOffilTlunalskatten resp. 10,5, 17,7,
17 och 26,3, kr. per bevillningskrona. Dessa siffror afse' icke jordb'ruks-
fyrk utan inkolnstfyrk OCll äro sålundajänlförbara. Orsaken till olik
h,eten i beskattning 'ligger i de utgifter, kOnl111U'nerna ha att bestrida..
Af landskonlnlunernas -utgifter kOIDllla icke 111indre än '88 procent på
kyrkor, -skolor oeh fattigvård, hvilka utgifter sålunda icke alls stå i
något fÖl"hällande till 0111 konlll1unen är rik eller fattig; .

Den stora orättvisa, som blifvit begången, är alltså, att nlan på:"
lagt ',k0111111Unerna- utgifter, sonl de icke ha någon 'förmåga> att bära.
Jag vidhåller därför· hvad jag sagt, 'att man' fÖl~st' bör åstadkotn111a
ell utjäul11ing af skattebördorna. Sedan kan nlan gå in på en 'om

läggning af själfva, skattesystenlet.

Kallllnarrättsrådet C. Ca'rlason:' Antagligen skall 'professor Cassel
själf . svara på det af herr Kobb gjorda inlägget, lllen jag vill dock
i förbigående påpeka, att herr Kohb förbiser, att just ojälllllhetell 'i
fastighetstaxeringen gör, att, så länge denna ojälnnhet förefinnes, en
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utjälllning af beskattningen på inkolllsterna skulle medföra en uppen
har orättvisa, och att därför en utjämning icke länlpIigen kan ske,
förrän undersökning och rättelse af fastighetstaxeringen kommit till
stånd.

Att verkställa en utjälllning af skatterna inon1 landstingsol11rådena
eller inolll riket på- basis af de nuvarande skatterna -är föröfrigt _
11varken' önskvärdt, eller lnöjligt - för så vidt nlan nle,nar något är
ligt, med reforlnen -, innan- lllan fått klart för sig såväl hvilka skola
bära skat.terna 'sonlock hvilka skatter, de skattskyldiga skola hära.

Det föreliggande äll1net rör sig Oln ,kommunalskattereformens
ställning till jordvärdeskattevännernas refornlkraf. Inledarens an
förande utlllynnade däri, 'att nlan borde söka vinna en reforln på
komnlunalskattens otllrAde IIled utveckling af bland annat fastighets
beskattningen, och däron1 är man väl i alllllänllet ense. Men det in
slag i l~eforlllen, SOIU jordskattevännerna verkligen skulle kunna ge,
hörde lllall enligt n1in lnening väl litet af.

Fråga är, onl icke jordvärdet är skattekraftigare och bör göras
till förenlål för en kraftigare _beskattning -än byggnadsvärdet. Sonl
professor Cassel nämnde, skulle man på sina håll ha 111ycket svårt
att finna något jordvärde på landsbygden. Mel1 i vårt land finn'es
ju sedan decellnier en jordvärdeskatt, näIniigen ,den, sonl hvilar på
» annan fastighet». Gällande skatteförfattning bestämmer, att i, t.:~ex.,

städer ett särskildt värde skall fastställas för tomtjorden och ett sär
skildt för-.byggnaderna. Möjlighet har alltså förefunnits för skild be
skattning af jord och byggnader,' och fråga är, om lllan icke - llled till
111ötesgående af jordreformrörelsen - borde använda och utveckla
denna -111öjlighet. Jag anser ingalunda, att man bör expropriera jor
den, nlendärenl0t att en starkare beskattning på jordvärdet bör
kOlnnla till stånd, särskildt i städerna.

Utal1 at.t på. något. sätt vilja bestrida behofvet af en ökad in
tressebeskattning i ~onlmunerna, något SO~11 gör sig gällande i alla
länder, skulle jag dock vilja sätta ifråg a, huruvida den ordl1ing för
skattefrågornas lösning, -s0111 professor Cassel angaf, är fullt riktig.
Först skulle kOnl111Unerna taga ut sin skatt p~ värdestegring å fast
egendonl och därefter på näringar och fastigheter, sist skulle iIlk-Olnst
sk~tten anlitas. Detta är en: teori, som icke konsekvent bygger på
någon fast princip, oaktadt 'bakonl densalllIlla ligger en princip, näm
ligen intressebeskattningens:. Konsekvent genomföres denna dock icke,
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då lIlan säger, att det skall tagas ut så mycket som möjligt på de
tre förstnämnda skattegrunderna och resten på annan väg. Bör .man
icke i. stället resonera så: de utgifte.r, soIn' gagna vissa skatteföremäl,
skola bäras af just dessa skatteförenlål. Man skall alltså icke teo
retiskt uppställa den fordran, att fastigheter och näringar först och
främst skola bära skattebördorna, ut~n diet skall i ~tället påvisas, att
för ,dessa fastigheter och näringar förefinnes ett intresse af vissa kom
munens åtgärder, sonl påfordrar, att ifrågavarande s~atteföremål

första rU111nlet skola bära utgifterna just för samma åtgärder.

Docenten G., Kob~: Jag har icke sagt, att 111an endast bör ut
jämna den rena inkomstbeskat~ningen, utan det ligger i sakens natur,
att man äfven bör 'söka få till stånd en utjämning af fastighetsbe
s~attningen.' Sedall kall det bli fråga 0111 att fördela mellan fastig
heter och inko111ster, hvad de hvar för sig skola bära.

Professor G. C~ssel: Jag är glad, att i allt väsentligt ha vunnit.
understöd af en så betydande' kännare af vårt skatteväsende S0111
kanl111arrättsrädet Carleson, och jag ber för lnin del att obetingadt fä
ansluta ll1ig till den fra~ställning, han gaf utaf intressebeskattningen
inoul det konl,111unala skattesystemet. Jag sade icke, att den del af
beskattningen, SOl11 skulle falla på inkolllsten, lnåste vara den minsta,

,utan jag ,framhöll, att allt, lIvad 111an skäligen kunde' taga på grund
,af intresseprincipen, skulle tagas, och alltså s,anl111anfaller min tanke
gång med den, SOIU herr Carle.son utvecklade.

Därelllot kan jag icke ansluta mig till det lIttalande, docenten
Kobb här gjort angående utJänlningen af den kommunala skattebör
dan. Det problelllet är så omfattande och djupt, att det icke får
plats i diskussionen. Jag vill därför endast antyda, att det innebär
en utomordentlig fara, onl man uppställer frågan schablonmässigt så
lunda, ·att. det bör kosta lika n1ycket, i hvi~~en kommun .man än är

,bosatt. Det nlåste bevar~s ett starkt intres~e C\tt sköta konlmunens
affärer. Mel1 dekreterar man, att kommunalskatten skall vara den
samnla i alla kom~un,er, då är det slut med kommunernas sunda
ekonomi. Man behöfver icke lnycket vistas på landsbygden för att

.vet~, huru nlyeket en kOlnmuns ,skötsel inverkar på k~mlnunalskatten.

Det är naturligt, att de bördor, som kommuI)erna för sina uppgifter
pålagt sig, knnlla, vara ojämnt fördelade ,mellan d~ olika lronlnlunerna
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på grund af uppgifternas natur och· på grund af kOlllillunernas ob-
jektiva bärkraft. l\ien skola vi försöka att i det afseendet åstad
komma en utjämning, måste vi göra en noggrann analys, S0111 icke
är lätt att åstadkomma. Man bör fördela statens bidrag så, att 111an
icke stjälper mera än ll1an hjälper. I det afseendet finnes en rik er
faren4et att hämta från England, där statsbidragen för utjänlning af
de kOlunlunala skattebördorna fått en stor utsträcklling. De utgöra
20 millioner pund sterling och gå ut till en mängd olika ändal1lål.
Deras historia st.räcker sig snart ett århundrade tillbaka, och stll-
derar Inan densamma, finner man, hur svårt problemet är, och lned
h~ilken försiktighelt mall bör gå t.illväga. Man kan ingal~nda ställa
probleluet så rent aritmetiskt, att det skall kosta lika nlycket att lefva,.
i hvilken kommun man än bor.
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NAT'IONALEKO'NOMISKA FÖ:RENINGENS

sammanträde den 5 decemberI9u.

Ordförande: Ba,nkofulllnäktigen' Friherre K. LANGENSKIÖLD."

Sedan den af herrar revisorer afgifna berättelsen angående
'verkställd granskning af 1. 91 O års räkenskap blifvit föredragen,
beviljade föreningen enligt revisorernas tillstyrkan ansvarsfrihet för
förvaltningen under nämnda år.

Till ledanlöter af föreningen invaldes:

Statsrådet och Chefen för K. Finansdeparten1entet Friherre
A. Tlt. Adels1värd,

Redaktören J. Hansso'n,
Löjtnanten C. H. F. ]J{eurling,

Advokaten J. DO'ndorf{,
Kaulre'raren B. Stiebel,

Docenten S. Bris11~an och
A.rkitekten W. Kle1n1'ning.

Ingenjören C. A. Rossander höll härefter ett föredrag om:

De tekniska och ekonomiska förutsättningarna för kraft
öfverföringar på långa afstånd.

Ingen, sonl nled någon upplnärksanlhet följt utvecklingen af de
elektriska kraftöfverföringarna på de senare åren, torde ha kunnat
undgå att lägga märke till en synnerligen i ögonen fallande omstän-
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<1ighet, näl1l1igen att de afstånd, på hvilka elektrisk ,kraftöfverföring
under vissa förhållanden ansetts' lämpligen kunna ,kOJnnla till stånd,
.alltjälnt ökats. Vi hafva redan ,i vårt land kraftöfverföringar på in
€ll10t ett par hundra kIll. afstånd, och betydligt längre kraftledningar
äro påtänkta och projekterade, en utveckling, som man knappast skulle
vågat 'hoppas på för ett eller annat tiotal är sedan.

'Det ligger' då nära till hands att fråga sig, hvad det är, som
111öjliggjort denna \betydande ökning i kraftledningarnas längd. Beror
{lenSanll1la på alldeles nya uppslag, som på senaste tiden framkom
mit, på nya genialiska: uppfinningar eller upptäckter och tillänlpning af
hittills okända principer, såsonl exenlpelvis röntgenstrålarna och den
trådlösa telegrafien? Så är enlellertid ej förhållandet. Visserligen beror
{len l1l0derna kraftöfverföringstekniken på uppfinningen af det s. k.
trefassystemet,nlen denna uppfinning gjordes redan för öfver 20' år
sedan, då Galileo Ferraris år 1888 framlade den teoretiska grundvalen
för detsanlnla, oell därnled var i själfva verket uppslaget till hela den
moderna kraftöfverföringstel{niken gifvet. Förvisso har det sedan den
tiden' nedlagts ett oerhördt teoret.iskt, konstruktivt och experimentellt
.arbete på utbildningen oell fulländningen af de olika delarna af en kraft
'öfverföring, ett arbete 0111 hvars onlfattning en utomstående väl knap
lJast torde göra sig en' riktig' föreställning,'; men själfva grundprincipen
för kraftöfverföringarna 'är dock precis densalurna sonl för 20 'år sedan,
då 'en trefasöfverföring första gången i någon större skala kOlli till stånd.

Det sonl gjort, att 'luan' kunnat behärska allt' störI·e afstånd, i
fråga olnki~aftöfverföring,'är uteslutande, att nlan]ärt- sig att an
vända' oell behärska allt' högre spänningar. Då sanlbandet lnellan
spänningen och det lllöjliga afståndet för en kraftöfverföring sålunda
är af 'grundläggande betydelse för hela denna gren af tekniken,' 'har
jag .ansett det nödvändigt att här i' korthet'lämna en förklaring öfver
detta saillband.

Sonl bekant bl"ukar nlan för att klargöra en elektrisk anläggnings
verkningssätt och arbetsförmåga l jämföra dell 'med ett vattenfall. Lik
som vattenfallets effekt, d:. v. s. det antal 11ästkr'after, det kan ut
veckla, är == produkten' af fallhöjden och vattenmängden per sekund,
så 'är den elektriska effekten = produkten af 'spänningen 'och ströID'
stJTkan. Spänningen kan härvid jälnförasmed fallhöjden i ett vatten
fall och 'strömstyrkan, hvilken utgör 'dell i ledningen per ,sekund fram
ströffiinande elektricit~tsmängden, med ~attenmängden per sekund.
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,Spänningen räknas i volt och strömstyrkan alnpere. Produkten be
n'ämner luan I voltanlpere eller watt. Då denna enhet. för tekniska
b.i'uk är för liten, begagnar lllan i alllnänhet i stället enheten kilowatt,
d., ,v. s. 1,000 "vatt. ~ilowatt är en enhet af sanlnla slag SOUl häst
krafter, och är SOlll bekant en hästkraft === 0,736 kw. (Jag vill i förbi
gående anlnärka, att i vissa fall OCll särskildt vid trefasöfverföringar
är den elektriska effekten, d. v. s. antalet kiloV\Tatt, icke helt enkelt
=== strön1styrkan x' spänningen, utan man måste multiplicera den lned
ett par konstanter. Då det enlellertid här endast är fråga .om ett
pricipiellt resonenlang, kan denna onlständigbet llelt och hållet förbigås.)

\Ti antaga nu, att vi ha en kraftöfverföring med exempelvis 1,000

volt och 100 alllpere, d. v. s. 100,000 \vatt eller 1.00 kw. 8m vi
nu i stället hade 500 volt och 200 alnpere, så vore produkten uppen
barligen fortfarande 1. 00 kw. I afseende på effekten äro således dessa
håda kraftöfverföringar alldeles' lika.

När den elektriska strömnlen framgår i en ledning. så sätter den
senare eniot strölnll1en ett visst motstånd, ungefär på samma sätt
sonl det ·i en rörledning alltid blir friktion. när vattnet strömnlar
genon1 densanlma. Denna elektriska friktion, Olll dettå. uttryck må
tillåtas, har till följd, att ledningen, uppvärmes, och för denna upp
värnlning åtgår en del elektrisk energi, sonl naturligtvis går förlorad
för det afsedda ändalllå.let och således kan anses representera en för
lust. Den förlust i effekt, som på detta sätt uppstår, är === produk
ten af strön1styrkans kvadrat OCll ledningens motstånd, således· === 12R,
där I är ströl1lstyrkan och R 111otståndet. 'On1 vi nu tänka oss, att
ledningens Illotständ i de båda nyss tänkta kraftöfverföringarna
är exempelvis 0,1 011n1, så uppstår således i det första fallet en effekt-
·förlust af .100 2,. 0,1 === 1,000 ,vatt eller 1 kw., i det andra fallet åter
2002 .0,1 == '4,000 watt. Effektförlllsten i senare fallet är. alltså 4 gånger
så så stor SOlll i det första fallet. . Olll jag minskar, spänningen till
hälften, ökar. jag alltså under i öfrigt salllma förhållanden effektför
lusten till den 4-dubbla. Effektförlusten är sålunda under SalTIma
förutsättning olllvändt proportionell 1110t spänningens kvadrat.

'LåtoITl oss· nu se' till, hvilket salnmanhang detta har med af

ståndet· vid en kraftöfverföring. En lednings Illotstånd är beroende
. på materialets' beskaffenhet samt dessutonl direkt proportionellt mot
ledningens längd och omvändt proportionellt 1110t dess area. Motståndet

c·l
är alltså === -, där c är en' konstant, l längden och a arean.

a
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Jag antar nu, att jag har en kraftöfverföring af ett visst belopp
på ett visst afständ, t. ex. 10 knl., salnt lned användning af en viss
spänning, t. ex. 1,000 volt, och en viss ledningsdin1ension. Onl ja.g
nu skulle vilja öka afståndet till det dubbla; så är det tydligt, att,
{)In jag behåller ledningens area och ökar dess längd till den dubbla,
nlotståndet blir dubbelt så stort och effektförlusten i följd däraf äfven
dubbelt så stor. Den 111ängd ledningsnlateriel, som härvid åtgår, är
tydligen också dubbelt så stor. Minskar jag nu arean till hälften,
.så har jag tydligen sanlnla vikt. ledningslnat.eriel SOlll förut, nlen ITIOt
ståndet ökas ännu en gång till det dubbla, d. v. s. det blir 4 gånger
·så stort, och förlusten är också 4 gånger så stor son1 först. Men om
jag nu samtidigt ökar spänningen till dubbla, så nlinskar jag därmed,
såsom jag förut påvisat, effektförlusten till en fjärdedel, då densamina
.är onlvändt proportionellinot spänningens kvadrat, och jag har så
ledes återkolnnlit till samnla förlust sonl ursprungligen med använd
ning af salnina 111ängd ledningsmateriel.

Detta ger oss sålunda den enkla regeln, att Inan kan ll1ed an
'vändning af samma nlängd ledningslnateriel och samma effektförlust
öfverföra sa111lna effektbelopp pä· hvilket afstånd som helst, blott man
·ökar spänningen proportionellt med afståndet. Har jag sålunda funnit,
att jag 111ed rinllig effektförlust kan öfverföra ett visst effektbelopp
på t. ex. 10 kln. afstånd med användande af en viss spänning och
en viss lnängd ledningslnateriel, så kan jag utan' att öka åtgången
af ledningslnateriel öfverföra SaJllma effektbeJopp på dubbla afståndet,
blott jag ökar spänningen till den dubbla.

Jag vi~l härvid genast påpeka, att detta naturligtvis icke betyder
detsanlma, som att kostnaden för öfverföringen äfven blir densainnla
i båda fallen, ty kostnaderna för ledningslnaterialet utgöra ju endast
en del af totalkostnaderna af en kraftöfverföring, under det att vissa
.andra kostnader, t. ex. för stolpar och dylikt~ växa proportionellt med
ledningens längd, och dessutom blifva kostnaderna för 'vissa delar af
.anläggningen högre, ju högre spänningen är; Inen det är ju i alla
fall vackert sä~ att kostnaderna för ledningslnaterialet inom vissa
.gränser kan göras oberoende af kraftledningens längd genom lämpligt
val af spänning.

Det är klart, att denna omständighet varit af allra största be
tydelse för kraftöfverföringstek.nikens utveckling. Några siffror från
'vårt eget land kunna lämna en ganska god föreställning härom. Före
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år 1894. har jag- inga bestänlda uppgifter rörande den då använda.
högsta spänningen, lTIen jag skulle, tro, att. densal11ma ej var Iller än'
cirka ..' 2,000 volt. 1894 konl den första egentliga kraftöfverföringen
på något längre afstånd till stånd llled en spänning af 9,500 volt'"
1898 togs en anläggning i bruk llled 14,000 volts spänning~ 1903
gjordes den första anläggningen lTIed 20,000' volt, och 1906 konl en.
anläggning llled 34,000 volt. Redan året därpå, 1907, kom en an-·
läggning 111ed 40,000 volt i bruk och 1909 en JTIed 50,000 volt,.
hvilket för närvarande är den högsta här i landet förekomnlande·
spänningen. Detta är ingalunda den högsta utförda. I södra Europa
har man anläggningar med 70,000 volt, i Tyskland är en anläggning'
llled 100,000 volt under utförande, och i A.merika har nlan sed~n,

någon tid tillbaka anläggningar på 110,000 volt. Ja, det har t. o. m..
uppgifvits, att en anläggning 'med inelnot 150,000 volt existerar,.
ehuru jag ej varit i tillfälle. kontrollera riktigheten häraf. Att nlan,.
onl så skulle komnla att behöfvas, i en frarrltid kall komma att ut
föra ledningar för denna och högre spänningar är enlellertid stä~ldt

utonl allt tvifveI.
Tack vare dessa 'höga spänningar har det nu blifvit nlöjligt att.

öfverföra kraft på flera hundra km. afstånd. Äfven onl man tills.
vidare begränsar sig till en spänning af 110,000 volt och anser·
detta' sonl den' högsta, sonl för närvarande 111ed säkerhet kan behär
skas, så kan 11lan; utan' att komnla till några orinlliga ledningsdiulen-·
sioner, lllycket väl öfverföra kraft på 4 il 500 km. afstånd och t. o. n1 ..
därutöfver. Det är gifvet., att kraftöfverföringar för dessa höga spän-..
ningar och på dessa afstånd äro i hög grad utsatta för å~skilliga

störningar, hvarför driftsäkerheten hos desamUla icke äro absolut,.
111en ju mera erfarenhet SOln sal11las om dessa iånga kraftledningar,.
desto större driftsäkerhet konln1er lnan gifvetvis att kunna påräkna,.
och det egendolllliga är· för öfrigt, att i vissa afseenden äro ledningar
för lllycket höga spänningar proportionsvis lllindre utsatta för stör-·
ningar än ledningar med n1era 11låttlig spänning. .I stort sedt kan:
luan ell~ellertid säga, att det rent tekniska problelnet ~tt öfverföra kraft
på hvarje afstånd, sonl. rimligtvis kan ifrågakomma här, i vårt land,.
kan anses vara löst. Det gäller endast att i hvarje fall undersöka,.
huruvida de ekonollliska förutsättningarna för företaget äro tillfinnandes ..

Innan jag går närinare in på kostnaderna för kraftöfverföringarna,.
så· skall jag med några. ord angifva, hvad som förstås 111ed öfver-·
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föringskostnaderna. Till desalnula böra näiniigen räknas ej allenast
kostnaderna för själfva linjell utan äfven kostnaderna för transforlna
torer vid dess båda ändpunkter. Man kan näiniigen ej i generatorerna,_
som alst.ra den elektriska energien, direkt framställa ströln af så hög
spänning, som här är fråga om, utan begränsar nlan sig härvid van
ligen till en måttlig spänning, 2,000-10,000 volt, beroende på 0111
ständigheterna, hvarefter denna i särskilda apparater, de s. k. trans
formatorerna,. bringas upp till den spänning, nlan vill åstadkolllll1a.
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På liknande sätt, .fast i 1110tsatt led, förfar lllan i linjens. ändpunkt,
där kraften tänkes kOffilua till användning, och använder tranSfOr111a
torer för nedsättande af spänningen till sådant belopp, att den kan
användas antingen ~irekt eller, hvilket ofta förekolulner, efter en
ytterligare nedtransforluering.. Hvilken spänning SOITI lnan väljer för
generatorerna i kraftstationen. och på sekundärsidan af tranSfOr111a-
torerna i lllottagningsstationen, är för dessa beräkningar likgiltigt.

Äfven kostnaderna för förlusterna i transforluatorerna .och led
ningen böra naturligtvis n1.edräknas i öfverföringskostnaderna, hvarvid
man således får utgå från ett visst värde på kraften i kraftstationen.

Jag har här i tig. 1 och 2 efter en uppsats i Teknisk, tidskrift
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.af ingenJor Center\\7all uppgjort några kurvor öfver kostnaden för
kraftöfverföring vid olika kraftbelopp och olika afstånd. Spänningen"
,och ledningens area, d. v. s. dess 111otständ, äro valda med hän'syn till

-ernående af minsta möjliga kostnader. Kraftkostnaden är här antagen
till ett" nledelvärde af cirka 50 kr. per kw. och är i krafstationen
~cirka" 33 kr. per turbinhkr.). Man ser, hllru kostnaderna väsentligt
111inskas, när det öfverförda kraftbeloppet ökas, något som beror därpå,
,att en hel del l{ostnader för öfverföringen äro nästan oberoende af
ledningens groflek och" i följd qäraf kraftbeloppets storlek. Under
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~~t .att sålunda en öfverföring af t. ex. 2,000 kw. på 300 km. afstånd
"i allmänIlet kan anses ekonomiskt orilnlig,' då den kostar öfver 100
kr. per kw. oeh år, blir en öfverföring af 10,000 kw. på san1ma af
.ständ fullt t.änkbar, då densalnma icke kostar Iller än något öfver

30 kr. per kw.
De erhållna" siffrorna för kostnadprna för kraftöfverföringen äro

naturligtvis såsonl alla generella siffror approximativa och få ej be
traktas såsom giltiga i hvarje fall 111en lämna dock en god ledning
"för bedömandet af kostnaderna för olika fall. När man nu vill under
"söka de ekonomiska betingelserna f~r en kraftöfverföring, är det emel
lertid tydligen ej tillräckligt att känna kostnaderna för kraftens fram
:ställning och öfverföring. Man lnåste också känna dess värde i n1ot-
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tagningsstationen, d. v. s. det pris, som kan betalas för densamIna.
Detta äter beror naturligtvis på till hvilket pris kraften på annat sätt
kan el'hållas, och det är därför af stort intresse att jämföra l{ostnaderna
för en bydro-elektrisk kraftöfverföring med t. ex. driftkostnaderna för
.en modb.:n ångturbinanläggning.

Vid en dylik jämförelse stöter man genast på en svårighet. Vid
beräkning af k'ostnaderna för kraftöfverföring har jag hela tiden an
gifvit desamina endast per kw. och år och sålunda förutsatt, att de
äro alldeles oberoende af huruvida och i hvad mån det tillgängliga
kraftbeloppet uttages. Detta är också beträffande själfva kraftöfver
föringsanläggningen alldeles riktigt, då densamma nlåste byggas för
det högsta kraftbelopp, som fÖl'ekommer, och det för kostnaderna är
alldeles likgiltigt, om detta kraftbelopp användes 1OO, 1,O00 eller
8,000 tinlmar om året. Ungefär liknande är förhållandet beträffande
själfva alstringen af kraften i en vattenkraftstation. Har man ett
l~egleradt vattendrag, så kan lllan visserligen under de tider, då be
lastningen är liten, spara på vattnet för att använda detsamma vid
tider, då belastningen är högre, oell vidare kan man naturligtvis, där
flera maskiner äro uppställda, afställa en eller flera af desamma, när
belastningen är liten, OCll därigenom göra vissa besparingar ifråga
{)In underhåll, skötsel, smörjolja etc. Hufvudparten af driftkostnaderna
för en dylik vattenkraftstation är emellertid endast beroende på an
läggningens storlek och är sålunda oberoende af det antal kw.-tilnmar,
sonl produceras i d~nsamma. Man kan sålunda utan större fel äfven här
räkna med ett visst pris per kV\T. och år, oberoende af användningstiden.

Vid en ånganläggning däremot är en viktig del af driftkostna
derna, nämligen bränslekostnaderna, nära nog djrekt proportionell
mot den alstrade energimängden, d. v. s. antalet kV\T.-timmar. Äfvell
utgifterna för smörjolja, trassel, packningar etc. kunna anses ungefär

,proportionella lnot energiproduktionen. Vid en änganläggning brukar
man därför uppdela driftkostnaderna i två delar: den ena delen, de
s. k. konstanta kostnaderna. är konstant vid en kraftanläggning af en
viss storlek, den andra delen, de s. k. variabla kostnaderna, är be
roende på energiförbrukningen. Man angifver bäst driftkostnaderna
vid en ånganläggning under formeln: en viss kostnad per k,v. och är
+ en viss kostnad per kw.-timnle. Det är därför tydligen menings
löst att angifva, hvad en kw~ ångkraft kostar per år, om man icke
sanltidigt anger med hvilken användningstid, man räknar.

6
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Om Inan nu undersöker, huru kostnaderna för en ängkraftanläggning
af en viss storlek gestalta sig, så finner filan, att desalnma på de
senare åren, särskildt tack vare ångturbinernas framträdande, nästan
kunna sägas ha undergått en revolution, i det att de blifvit högst
väsentligt lägre än för ett tiotal år sedan och detta af flera skäl.

Först och ·fränlst ha anläggningskostnaderna och därnled utgif
terna för ränta, afskrifning och underhåll betydligt nedgått. Såsom
ett synnerligen karakteristiskt exempel härpå kan jag anföra det af
öfveringenjör Deckel' för någon tid sedan omnämnda fallet vid Stock
h.olnls elektricitetsverk. 1903 och 1904 'uppställdes vid Stockholms
stads ångkraftstation vid Värtan 3 kolflnaskiner OlD 1,500 kw. hvar
dera. ,Kostnaden för dessa lnaskiner med tillhörande generatorer,
men exklusive ängpannor, var 178 kr. per klJv. För närvarande står
elektricitetsverket i begrepp att anskaffa en ny ångturbingenerator om
7,500 kw. Kostnaden för denna kommer att blifva cirka 45 kr. per

kw., således ungefär en fjärdedel af den först nämnda kostnaden ..
Af llvilken betydelse detta är för kostnaden för ångkraften är uppen
bart, då man vet, att en stor del af kostnaderna just utgöres af
ränta, afskrifning och underhåll å anläggningskostnaderna.

Tack vare ångturbinerna har man äfven lyckats att utan svårig
het fralllställa lnaskinenheter af betydligt större effekt än förut, hvilket
naturligtvis äfven medför, att utgifterna för skötsel blifvit lninskade,
då det gifvetvis fordras mindre personal att sköta en maskin på 7,500
kw. än 5 maskiner på 1,500 kw. hvardera. oafsedt att skötseln af en
ångturbin öfverhufvud taget är enklare än skötseln, af en kolfnlaskin ..

Ifråga om ångpanneanläggningen ha äfven stora besparingar i
detta afseende kunnat. göras på grund af införandet af automatiska
eldningsapparater etc.

Slutligen har äfven bränslets utnyttjning gjort stora fraInsteg på
de senaste åren. Jag har här i tig. 3 en kurva, SOlll i detta afseende
är ganska belysande. Den anger antalet watt-tirnnlar, som erhållits
per värmeenhet af det använda kolet vid Berliner Elektricitätswerke
lInder de senaste 10 åren. lVlan ser, att denna siffra från att hafva
varit 0,084 år 1900 vuxit till 0,134 år 1910. Man torde kunna anse,
att med de nuvarande hjälpmedlen ett utbyte af 0,14 k,v.-timn1ar bör
kunna ,ernås.

I förbigående sagdt vill jag påpeka, att, då en värnleenhet teo
retiskt 1110tsvarar ungefär 1,15 watt-timmar, så representerar denna
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siffra 0,14 watt-timn1ar per v. e., en total verkningsgrad hos hela
anläggningen af något öfver 12 procent, ett resultat, som j u i detta
ångans tidehvarf egentligen icke kan sägas vara så synnerligen
I)Tsande; men, som. sagdt, lnera kan lnan nog under nuvarande för
hållanden just ej. påräkna att få.

Jag vill ett ögonblick i förbigående dröja vid denna siffra. Det
är tydligt, att dä totalverkningsgrauen hos en modern ångmaskin-
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anläggning i medeltal ej är mer än cirka 12 procent, så finnas här
vidsträckta möjligheter till förbättring. Det är lätt att inse af hvilken
ofantlig betydelse det skulle vara, on1 verkningsgraden på ett eller
annat sätt k:unde, låt oss säga, 3-dubhlas, hvarvid den ju ändock ej
blefve mer än 36 procent. .Det är ju icke. sagdt, att detta skulle
behöfva ske genom en förbättring af ånganläggningarnas ekonomi,
utan man skulle ju mycket väl kunna tänka sig, att en ny metod för
alstring af elektricit.et direkt ur kolet med en dyUk verkningsgrad
eller högre skulle kunna uppfinnas. On1 detta skulle inträffa, och
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om kostnaderna för dylika anläggningar ej vore så stora, att de däri
genom i alla fall blefve oekonomiska, så skulle detta naturligtvis
betyda en högst v'äsentlig reduktion af våra vattenfalls värde.

Emellertid är ju det.ta en sak, hvarom man för närvarande ej
kan förutsäga någonting. Jag anser nlig dock böra påpeka, att det
redan nu finnas fall, då man vid framställning af elektrisk energi i
vanliga anläggningar kan uppnå en verkningsgrad af öfver 60 procent,
nämligen då man i alla fall bar ett stort behof af ånga för uppvärm
ningsändamål, i hvilket fall man kall anordna anläggningen så, att
man ej använder kondenseringsångmaskin, som eljest i regel sker, utan
i stället använder afloppsångan frän ångmaskinen för uppvärnlning.
Kan Inan i ett dylikt fall tillgodogöra sig all afloppsånga för detta
ändamål, så erhälles, då skillnaden mellan högtrycksångans -och aflopps
ångans värmevärde är relativt mycket liten, den franlställda elektriska
energien till synnerligen billigt pris. Såsom min kollega, d:r Ruths, för
någon tid sedan i ett i svenska pappers- och cellulosaingenjörsföreningen
hållet föredrag i detta änlne påvisat, kan vid ett så högt kolpris sonl
18 kr. per ton under gynnsamnla förhållanden på detta sätt en ång
hästkraft för dygnsdrift (sålunda nled cirka 7,200 timmars använd
ningstid) erhållas för cirka 20 kr. per år inklusive utgifter för ränta,
afskrifning och underhåll af anläggningen~ ett pris med hvilket endast
få vattenkraftanläggningar torde kunna konkurrera.

Elnellertid är ju detta ett specialfall, som jag här ansett nlig i
förbigående böra omnämna, men vid hvilka jag ej längre vill uppe
hålla mig.

Med utgångspunkt från den ofvan angifna siffran å verknings
graden hos en lnodern ånganläggning, 12 procellt, samt med anta
gande af ett genolllsnittligt kolpris har jag beräknat, att vid en större
änganläggning af storleksordningen 20,000 kw. de variabla driftkost
naderna skulle blifva cirka .1,5 öre kw.-tinlme.

De konstanta kostnaderna har jag vidare med ledning af infor
drade a'pproximativa anbud på en ånganläggning beräknat till cirka
18 kr. 50 öre per kw. och år. Öfveringenjör Decker bar meddelat
mig, att han vid beräkningar af liknande art på grund af erfaren
heten från Stockholms elektricitetsverk konlmit till en siffra af 20 kr.
per kw. och år + 1,5 öre per kw.-timnle, alltså en nästan exakt
öfverensstämmelse med de siffror, som jag alldeles oberoende af honom
funnit. Man torde således kunna anse dessa siffror såsom ganska
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11ära riktiga. Anmärkas bör, att desamma gälla för en i alla af
seenden modern ånganläggning saInt utan någon hänsyn till reserv
Illaskineri. Jag har här i fig. 4 grafiskt åskådliggjort driftkostnaderna
per kw. och år, beräknade efter fornleln: 20 kr. per kw. + 1,5 öre
per kw.-timme vid olika användningstider för kraften. Dessutom har
jag å samma planscll åskådliggjort de beräknade driftkostlladerna för
en ånganläggning af storleksordningen 1,000 kw., hvilka blifva ungefär
31 kr. per kw. -och år + 2 öre per kw.-timnle. Den sistnämnda

,storleken 1110tsvarar en kraftstation för ett större illdustriellt verl{
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eller ett elektricitetsverk för ett 11lindre kOllSullltionsområde, den först
nämnda siffran 1110tsvarar ett elektricitetsverk för ett stort industri
område, som t. ex. Stockholm eller Göteborg.

Vill man nu jämföra kostnaderna 111ellan ångktlaft och 11ydro
elektrisk kraft, så gäller det sålunda tydligen att fastställa använd
ningstiden. Jag vill då till en ~örjan definiera denna och därvid först
och främst påpeka, att luan icke fär sammanblanda användningstid
och drifttid. Drifttiden i exelnpelvis en nlekanisk verkstad är i all
lnänhet omkring 2,500 tinlmar per är, och, om belastningen vore
absolut jämn, så skulle användningstiden för kraften blifva densanlnla.
På grund däraf att belastningen alltid varierar något, så kOlllIner
emellertid användningstiden att blifva nlindre. Man förstår nled an-
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vändningstid eller utnyttjningstid den tid, under hvilken den högsta
förekommande belastningen skulle hehöfva oafbrutet användas, för att
antalet kw.-tinlnlar, sonl levererats, skulle blifva == det verkligen
pr9ducerade. Matematiskt kan det enklast uttryckas så, att använd
ningstiden är == antalet under året i anläggningen alstrade kw.-tim
mar, divideradt lTIed den högsta förekomlTIande belastningen, sålunda
att, om f. ex. en anläggning har en maximibelastning af 1,000 kV\~·.

samt producerar 2,000,000 kw.-timlnar per år, så blir användnings
tiden == 2,000 tinlnlal\

Då enligt föregående driftkostnaderna per k"v. och år vid en
hydroelektrisk kraftöfverföring äro i det närlnaste oberoende af an
vändningstiden, under det atf driftkostnaderna vid en änganläggning
växa med· densamma, så är det utan vidare klart, att ju större an
vändningstiden är, desto lnera utsikt finnes för kraftöfverföringen att.
kunna konkurrera llled ångkraftell. Vid exenlpelvis 2,500 tinlnlars
drifttid kostar 1 kw. ångkraft vid en 20,000 k"'T.-anläggning endast
57 kr. 50 öre per år. Om jag nu antager, att jag skall öfverföra
ungefär detta kraftbelopp på 300 km. afständ, så blifva öfverförings
kostnaderna cirka 20 kr. 50 öre per kw. För att· kraftöfverföringen
i detta fall ej sk3:11 blifva dyrare än ångkraften, får alltså i det först
nämnda fallet kraften, alstrad i kraftstationen, ej kosta mer än 37
kr. per kw., motsvarande ej fullt 25 kr. per turbinhkl~., ett Värde, som
endast undantagsvis torde ernås.

Vore användningstiden åter i nyssnälnnda fall 5,000 tilnlnar, sa
blefve kostnaderna för ångkraften 95 kr. per kw. OCll det möjliga
kraftpriset för kraftöfverföringen 74 kr. 50 öre per kw., lnot
svarande nära nog 50· kr. per turbinhkr. och år i kraftstationen, hvilket
ju är ett nlycket rinlligt värde.

På grund af det nu anförda kan lnan alltså llled få ord angifva
de ekonomiska förutsättningarna för långa kraftöfverföringar på föl
jande sätt: stora kraftbelopp och lå1~g anvä·ndnifngstid.

Det är nu påtagligt, att användningstiden är ytterst olika i olika
fall. Betraktar .nlan först ett vanligt elektricitetsverk för belysning
och mindre motorer, så är användningstiden här i alllnänhet ·icke nler
än cirka 1,500 tinlmar per år, beroende därpå, att den högsta belast
ningen, sonl inträffar några timmar om dagen under de mörkaste
tiderna af året, är af endast kort varaktighet. För en elektrisk spår
vägsallläggning är användningstiden i allmänhet större och llppgår
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där till cirka 2,500 tinllllar. För en industri, sonl endast arbetar Oln
dagen, SåS0111 t. ex. en nlekanisk verkstad, en textilfabrik eller dylik,
blir användningstiden i allmänhet något emellan '2,000 och 2,500
tilTIlnar. För industrier 111ed dygnsdrift åter, såsom t. ex. kvarnar,

. träsliperier etc., blir användningstiden betydligt större, 5,000-6,000
timmar och därutöfver, och för elektrokemisk och elektrometallurgisk
industri katl densamma närma sig till den största nlöjliga gränsen,
d. v. s. 8,760 timlnar.

När det nu gäller kraftöfverföringar på långa afstånd, där i alla
fall öfverföringskostnaderna, äfven onl kraftbeloppen äro ganska stora,
blifva relativt betydande, så är i regel den elektrokemiska och den
elektrometallurgiska industrien ur räkningen, emedan dessa fordra så
låga kraftpris, att de knappast kunna betala några nämnvärda öfver
föringskostnader, uto::: dessa industriverk måste i allmänhet ligga i
närheten af kraftstationen. Däremot kunna' kvarnar, träsliperier, sul
fitfabriker etc. väl komma ifråga, och äro dessa i alhl1änhet myeket
lämpliga såson1 abonnenter vid större kraftöfverföringar just på grund
af den långa användningstiden, som gör, att den elektriska kraften
äfven vid ett relativt högt pris per' kV\T:' OCl1 år väl kan konkurrera
med ångkraften. Emellertid använda dessa industrier i alllnänhet icke
hvar för sig så stora kraftbelopp, att de lämpligen kunna motivera en
kraftöfverföring på mycket långa afstånd, då det ju, för att denna
sk·all blifva någorlunda billig, såsonl förut visats, fordl~as, att kraft
beloppen äro ganska stora. En kraftöfverföring på flera hundra knl.
afstånd kan därför i alllIlänhet endast ifrägakonlma, när det gäller
att förse ett helt industridistrikt, såsom t. ex. Stoekholln eller Göte
borg nled kringliggande nejd, med kraft, och i så fall får Inal1 naturligtvis
räkna med att kraftförbrukarna äro af alla möjliga olika slag, fabriker
lned dygnsdrift, fabriker med dagdrift, spårvägar och belysning etc.

En närmare undersökning visar, att l11an i alllnänhet i dylika
fall, när det rör sig om ett större industridistrikt lned blandad indu
stri, kan, under, förutsättning att man använder sig af ackumulatorbat
terier, i del1 lnån så är ekonolniskt lämpligt, för ett utjälnnande så
långt som möjligt af belastningen under olika tider af dygnet, erhålla
en användningstid af omkring 2,800 tilTIlnar per är., Härvid är dock ej
förutsatt, att man' genom införandet af specialtariffer och dylikt gör
några speciella ansträngningar för att öka konsullltionen på 'de tider,
som den eljest är ringa.
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Vid denna användningstid kostar ångkraften enligt den angifna
kurvan cirka 62 kr. per k,v. och år, och· det är tydligt, att det är
ganska svårt för en hydroelektrisk kraftöfverföring på något längre
afstånd att under sådana förhå.llanden konkurrera 1lled ångkraften.
'Tid' 300 knl. öfverföringsafstånd TIlotsvarar ofvannämnda ångkraftpris
ett pris för den elektriska kraften i vattenkraftstationen af cirka 41
kr. 50 öre per kw. eller ej fullt 28 kr. per turbinhkr. . Dessutonl
måste man ju erinra sig, att drift~äkerheten hos en kraftöfverförings
anläggning med 300 knl. lång linje naturligtvis alltid är betydligt mindre
än hos en änganläggning, hvarför kraftöfverföringen gifvetvis bör ställa
sig billigare än ångkraften, onl det. skall kunna anses vara någoll ide
att reflektera på densamma.

Det kan sålunda tyckas, som om .man kunde resonera på
följande sätt: för att få så stora kraftbelopp, att en kraftöfverföring
på långa afstånd ej blir alltför dyr, måste man i allmänhet räkna
nled att förse ett helt industridistrikt llled industri af olika slag med
kraft, men i så fall blir den genomsnittliga användningstiden för kraf
ten så pass liten, att ångkraften i allmänhet ställer sig billigare, och
i följd däraf äro utsikterna' för kraftöfverföringar på långa afstånd
i konkurrensen lned ångkraften synnerligen små. Lyckligtvis förhål
ler det sig emellertid icke på detta sätt, utan förhållandena äro af
sevärdt gynnsamnlare för vattenkraften äfven på längre öfverförings
afstånd, än hvad det i första ögonblicket kan tyckas.

Detta beror därpå, att, om jag tänker .mig, att jag från en kraft
öfverföril1g med vattenkraft ej tillgodoser hela kraftbehofvet för en
anläggning af det slag, som här omnämnts, utan endast en del af
detsamn1a, så får jag på detta sätt för kraftöfverföringen Väsentligt
gynnsammare utnyttjningsförllällanden, såso~ jag nedan skall visa.

För detta ändamål betrakta vi en typisk belastningskurva från
ett elektricitetsverk, hufvudsakligen afsedt för belysning. I fig. 5 är
en dylik kurva, sådan den brukar te sig under den lnörka delen af
året, uppritad. Om man nu tänker sig, att man hade en kraftöfver
föring, hvars effekt vore hälften af den högsta föreko.mn1ande, så ser
Inan genast, att denna kraftöfverföring skulle kunna täcka betydligt
Iner än hälften af energiproduktionen, einedan den yta, sO'm ligger
under den horisontala linjen, sonl i figuren anger halfva maximibe
lastningen, och hvilken yta representerar det energibelopp, som kan
täckas af den förutsatta kraftöfverföringen, är mycket större än den
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yta, sonl ligger ofvanför den nämnda horisontallinjen. GenolIlför man
IIU samma undersökning för ett dylikt elektricitetsverk under ett helt
år, så kommer man till ett liknande resulta.t, och man finner sålunda
exempelvis, att man med en k.raftöfverföring, hvars effekt är endast
hälften af den under året förekommande nlaximibelastningen, kan
täcka 80 fl 90 procent af hela energiproduktionen, något som har

sin naturliga förklaring däri, att de s. k. belastningsspetsarna äro
af relativt kort varaktighet.

Det är lätt. att. med ett exempel visa, huru denna olnständighet
kall inverka på utnyttjningstiden för en kraftöfverföring. Antag, att
lnan har ett elektricitetsverk med en maximibelastning af 1,000 kw.
oeh en årlig energiproduktion af 3,000,000 kw.-tinlmar, motsvarande
en utnyttjningstid af hela kraften af 3,000 timnlar ·per år. Tänker
mall sig nu, att energiproduktiollen delvis skulle täckas frän en kraft
öfverföring, hvars maximieffekt är 500 kw., så skulle denna enligt
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föregåe'nde kunna öfvertaga cirka 80 procelIt 'af hela energibeloppet
eller, cirka 2,400,000 kw.-timnlar. Utnyttjningstiden för kraftöfver~

föringen blir då 2,4 ~ ~'~ o o == 4,800 timnIar, således högst väse'ntligt
högre, än hvad utnyttjningstiden är för anläggningen i dess helhet.

Genolnför nIan nu vid en viss anläggning denna beräkning för
olika storlekar på den tänkta kraftöfverföringen i förhållande till
maximibelastningen, så kan man med stöd häraf göra upp en kurva,
som utvisar sanlbandet mellan storleken af det kraftbelopp, som vid
anläggningen i fråga kan tillgodoses af en kraftöfverföring af viss..
storlek, räknadt i procent af lnaxinlibelastningen, och kraftöfverfö ..
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ringens utnyttjningstid. I fig. 6 är en dylik kurva uppgjord. Man
ser häraf, att, nledan ut.nyttjningstiden för hela kraftbeloppet blott är
2,800 timmar, så får man, Oln ln.an blott tager en tredjedel af kraft
beloppet från kraftöfverföringen, en utnyttjningstid af cirka 5,200
timmar.

..Häraf fralngår alltså, att lnan genol11 ett länlpligt saularbete
mellan ångkraft och vattenkraft, så till vida att vattenkraften öfver
tager grundbelastningen och ångkraften de relativt kortvariga belast
ningsspetsarna, kan få en högst betydande al1vändningstid för kraft
öfverföringen,'äfven om den genomsnittliga användningstiden för hela
anläggningen ej är så stor. I ett dylikt samarbete ligger, i de flesta
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fail i själfva verket 111öjligheten att få de elektriska kraftöfverfö

ringarna på långa afstånd ekonollliskt fördelaktiga.
Man bör ej heller alldeles förbise den o111ständigheten, att man

genom länlpligt afpassade tariffer kan i väsentlig grad bidraga till att
böja belastningen under de tider, som den eljest är relativt låg. Jag

vill i detta afseende blott erinra onl den' på senare tider ganska alt
tueila frågan om uppvärnlning lnedelst elektricitet, SOITI i en del fall

kan kOlnnla att spela en viss roll i och för ökning af användnings
tiden. Det är visserljgen sant, att det för en tekniker är ur

principiell synpunkt mindre tilltalande att använda elektriciteten för
uppvärn1ning, då elektriciteten år att anse såson1 en så att säga be
tydligt Inera förädlad energiform än värmet, hvilket kan anses vara
den pril11ilivaste energiformen, nlen dylika principiella betänklighet.er få
ej hindra~ att man i de fall, 'där det likvisst kan medföra en eko

nomisk vinst att använda elektriciteten för uppvärn1ning, begagnar
sig af detta användningssätt. ~

Såson1 en illustration till, hvad jag 11är anfört, skall jag llled ve

derbörligt tillstånd här Ined 11ägra ord omnämna den planerade kraft

öfverföringen från TrQllhättal1 till Köpenhaml1, beträffande hvilken jag
haft äran biträda vattenfallsstyrelsen. Jag vill betona, att jag 11är

ingalunda ämnar ge ll1ig in på frågan om denna kraftöfverförings
lämplighet öfverhufvud taget och särs~ildt i nationalekonomiskt af

seende, utan jag behandlar den här uteslutande såSOln ett rent tek

niskt-ekonomiskt problen1.

Enligt de utredningar, S0111 gjorts, skulle omkring år 1913, då
kraftöfverföringen beräknades kunna kOlllina till stånd, i Köpe11harnn

med omnejd föreligga ett nlaximalt kraftbehof af cirka 35,000 kw.
med en användningstid af cirka 2',800 tilllmar. Den föreslagna taxan

för Trollhättekraften är 90 kr. per k,v. och år + 0,5 öre per k,v.
tin1me, hvilket lllotsvarar ungefär 35 kr. per kV\T. och år + 0,5 öre

per kvv.-timnle i Trollhättan, d. v. s. ,med alla öfverföringskostnader
fråndragna.

För att jän1föra denna taxa med kostnaderna för ångkraften i
Köpenbanlns och närliggande -elektricitetsverk, sådana dessa nu ge

stalta sig, uppgjordes lTIed ledning af befintlig statistik de i 'tig. 7
återgifna kurvorna. I kostnaderna för ångkraften äro härvid endast

kostnaderna för kol, smörjolja, trassel och packningar san1t en del
af underl1ållskostnadel~na medräknade, men däremot ej ränta och 'af-
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skrifning· sallIt skötsel, då det förutsatts, att ånganläggningen skulle
fullständigt bibehållas säsonl reserv. Man ser af dessa kurvor, att
lned den föreslagna taxan Trollhättekraften kan konkurrera nled de
lnera ogynnsamt arbetande elektricitetsverken vid Frederiksberg och
Skovshoved redan vid en utnyttjningstid af 2,700 timnlar samt med
Köpenhamns elektricitetsverk vid en utnyttjningstid af cirka 4,000 tiln
111ar. Då det torde vara gifvet, att man i Köpenhamn ej reflekterar
på kraftöfverföringen, Oln den ej ställer sig afsevärdt billigare än den
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nuvarande driften, så bör tydligtvis användningstiden rätt Väsentligt
öfverskrida 4,000 tin1nlaI".

För att undersöka huru stort kraftbelopp, SOIU på grund häraf
bör tillgodoses från Trollhättan, uppgjordes en kurva öfver san1bandet
lnellan anläggningens storlek oel1 utnyttjningstiden, och den i fig. 6
angifna kurvan härrör just från denna anläggning. För att få e11
användningstid af omkring 5,000 timnlar bör kraftbeloppet tydligen
ej uppgå till Iner än ungefär en tredjedel af det angifna maximala
kraftbeloppet, 35,000 kw. Då n1askinaggregatens storlek i Trollhät
tan är 10,000 turbinhkr., hvilken storlek man ej utan tvingande skäl
bör frångå, så blir det på grtl~d häraf lämpligast att för en even-
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tuel! kraftöfverföring till Köpenhamn reservera 2 dylika aggregat, så
ledes inalles 20,000 turbinhkr. Delta motsvarar med hänsyn till öf
verföringsförlustel'lla 11,600 kw. i Köpenhamn eller 33,2 procent af
det maximala effektbehofvet. Detta åter motsvarar, såsom af fig. (;
framgåt·, en utnyttjningstid af cirka 5,200 timmar.

J själfva verket iiI' emellertid denna sim'a troligtvis något föl'
låg, då ingen hilnsyn tagits till de möjligheter, som gifvetvis före
finnas att genom speciella tariffer särskildt uppmuntra konsumtionen
af elektri~k energi nattetid, då belastningen eljest äl' ringa. Ju mera
det maximala kraftbehofvet stiger, desto större blir äfven enligt kurvan
utnyttjningstiden. Man kan med hänsyn härtill antaga, att man tämlig~n

snart skulle kunna komma upp till en utnyttjningstid af inemotG,OOO
timmar, i hvilket fall man genom krafiöfverföringen gör en högst
afsevärd besparing gent emot den nuvarande ångkraften.

Jag nämnde nyss, all det ofvan angifna kranprisel i Köpenhamn
motsvarar cirka 35 kr. per kw. och år + 0,5 öre per kw.-timme.
Vid 6,000 timmars anvfindningstid blir detta således 65 kr. per kw.
och år eller omkring 43 kr. per turbinhkl'. och år, ett pris, som vnl
tOl'de få anses i och för sig ganska tillfredsställande.

I föreliggande fall iiI' linjens längd omkring 325 km., och kraft
öfverföringen slaller sig relativt dyl' på den grund, all det, åtmin
stone om trefass)'stemet kommer till anVändning, blir nödvändigt att
för korsning af sundet anvi.\nda jordkablar, hval'vid spänningen måste
j Hälsingborg nedtransformeras från J00,000 till cirka 20,000 volt
och därcftcl' på andra sidan i Helsingör åter upptransformeras till
förstnämnda belopp. Trols dessa ogynnsamma omsHlndigheter bli l'
<Jet dock, såsom nyss visats, möjligt att med ett antagligt pl'is på
kraften i Tl'ollhättnn leverera energi i Köpenhamn till sådant pris, all
den kan blifva afsevill'dt billigare än den nuvarande ångkraften där
städes, något som möjliggöres just genom det förut bel'Öl'da samal'·
betet mellan ångkraft och vattenhaft

Jag har i del föregående hela tiden utgått ifrån, aU vid kraft
öfvel'föl'ingen den i vattenkrafistationen alstrade kranen ledes till ett
på ell slörre eller mindre afstånd dlirifl'ån val'ande konsumlionsom
råde, och sålunda ej lagit någon hänsyn till möjligheten af kraftdi
stribution undel' vägen. Det är gifvet, alt en d~'lik kraftdistribution
många gånger kan verka synnerligen fördelaktigt för anläggningens
ekonomi, då, om möjlighet till afsättning j större skala af kraft ul-
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efter linjen finnes, detta kan väsentligt nedbringa öfverföringskostna
derna i medeltal räknadt. Jag anser mig emellertid böra varna för
en alltför långt gående optimism därvidlag. Finnas större industri
sall1hällen 'utefter vägen, där en lång kraftlinje går fram, kunna dessa
nog i alllnänhet med fördel förses llled elektrisk energi, men där
emot ställer sig saken väsentligt svårare beträffande jordbruket. Dess
kraftbebof äro, åtminstone intill dess elektrisk plöjning fätt någon
större användning, i allnlänhet så slnå i förhållande till arealen, att
det är ganska. svårt att lTIed ekonomisk vinst tillgodose dessa bebof
från en större kraftledning med mycket hög spänning. Vid en spänning
af t. ex. 100,000 volt lllåste transformatorstationerna hafva en akt
ningsvärd storlek, för att de ej skola blifva alltför orimligt dyrbara, OCll

för att motivera en dylik transformatorstation lnåste sålunda ett stort
kraftbehof föreligga. I allmänhet ordnas saken så, att 111an på länlp
liga centrala punkter anordnar st.ora transformatorstationer för ned
sättning af spänningen till ett lnåttligt belopp, t. ex.. 10,000 volt,
med hvilken spänning sedan energi distribueras till olika konsu
111en ter, nlen det är klart, att, om konsumenterna ligga mycket,spridda
och ha små .kraftbehof hvar och en, blifva distributionskostnaderna
högst betydliga. Det torde därför i allmänhet endast vara inom de
tätast befolkade delarna af vårt land, såSOln t. ex. Skåne, vissa trakter
af Öster- och Västergötland etc., där någon störrre afsättning af elektrisk
kraft för landtbruket från stora kraftöfverföringar kan llled utsikt till
ekononlisk framgång ernås, åtnlinstone SåSOtll förhållandena nu äro.

Det skulle kunna finnas nlycket att tillägga 0111 den föreliggande
frågan, men tiden medgifver mig icke att ytterligare fördjupa nlig i
densanlIlla. Jag vill blott ännu en gång understryka, att, om jag i
det föregående ansett lnig delvis böra varna nlot alltför öfverdrifna
föreställningar Oln vattenkraftens och de långa kraftöfverföringarnas
värde ur' ekonomisk synpunkt, alldenstund det kall påvisas, att dell
moderna ångkraften i lnånga fall är så billig, att den är ytterst svår
att konkurrera med, så ,har jag på sanlIlla gång velat mot.arbeta den

. l11öjligen förekommande uppfattningen, att kraftöfverföringar på långa
afstånd från vat.tenfall äro så godt sonl utsiktslösa just på grund af
ångkraftens billighet nu för tiden. Såsom jag har sökt att visa,
ligger den ekonollliska lllöjligheten för kraftöfverföringar på länga af
stånd i många. fall icke i en konkurrens på lif och död lned ång
kraftell. utan i ett vänskapsfullt samarbete lTIed denna.



Td:ni$ka och ekonomiska i'hrulsAUningllr Rir kraltofvcrRiring på lAnga aMdnd, !l.5

I anledning af föredl'aget yttrade sig:

Ingenjören S. Löbeck: Det skulle vara önskligt att få narmare
upplysning om förhållandet mellan tv;, af de kurvbiad, som har de
monstrerats, och hvilka förete stora olikhetf'r, åtminstone vid första
Jlå~eendeL Jag syftar på kurvbladet n;I' 4, utvisande kostnaden för
modern ångkraft, och kurvorna öfver kraftkoslnad i Köpenhamn, nu
och med Trollha.ttekraft. Om det galler för Köpenhamn alt erhålla
ett ganska afsevfirdt kra1l.belopp, kommer, så vid t jag kan finna,
20,000 kilowattlinjen, darest man räknar med moderna maskiner, icke
att skära kostnadslinjen för Trollbättekraften förrän någonstans vid
7,000 timmars utnyttjningstid, Det ål' dessutom att marka, att i
Köpenhamns nuvarande kraftkostnader ligga endast utginer för kol och
öfriga förbrukningsartiklar men icke amorteringar och dylikt. Om jag
fattar diagrammet räU, vill det således synas, som om Köpenhamn
för närvarande skulle vara utrustadl med s)'nnerligen oekonomiska
ångmaskiner, och att, ifall man tänker sig sladen utrustad med fullt
ekonomiska maskiner, sådana som itro lagda till grund fOr kurvan
n:r 4, skulle en kraftöfverföring från Trollhllltan till Köpenhamn icke
hellcr frAn ekonomisk synpunkt ha nAgra ulsikter.

Ingenjören C. A, Rossander: Jag bel' endast alt till svar å hvad
den fOregAen(le talaren hill' yttrade få suga, aU det förMIler sig all
deles så, som han nämnde, niimIigen all de ängmaskinel', som föl'

närvarande finnas vid elektricitetsverken i Köpenhamn, äro jfimförelse
vis oekonomiska, och aU deras ekonomi icke p/.\ långt näl' motsvarar
den, som man kan få ut nr mera moderna anlnggningar, men vid en
berllkning af ifI'flgavarande slag har man ju nill'mast alt taga hilnsyn
till förhållandcna, såd:ma de vel'kligen föreligga, Del är alldeles rik
ligt, alt, om man liinkel' sig, all Köpenhamn vore utl'ustadt med
en modcrll ångcenlral, Trollhälteverken knappast kunde konkulTera
med denna ångcentral fUl'l'än vid en användningf'tid af ungeful' 7,000
timmar, och dal'af skul1e ju kunna synas, som om utsiktema för en
kraftöfverföring fnln Trollhättan till Köpenhamn icke vore så sfirdeles
stora. :Man måstc emellertid betänka, att det icke fil' någon småsak
all slopa alla de ångmaskiner för frambringande af elektrisk energi,
som för närvarande finnas i Köpenhamn, och i stället där anlägga en
angcentral. En dylik anläggning kostar afsevilrda belopp, och darför
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är det ganska förklarligt, att man i Köpenhamn skall draga sig för.
en sådan.

Vidare vill jag påpeka äfven en annan omständighet. "Vid beräk
ningen af kostnaderna för 20,000 kw. o. s. v. förutsättes, att lnaski
"nerna äro just af den storlek och utveckla just den kraft, som man
för tillfället behöfver. Sä snart kraftbehofvet icke uppgår "till preeis
den effekt, som ångmaskinerna förlnå utveckla, ökas kostnaderna för
ångl\:raften. Denna omständighet inverkar tydligen också till favör
för kraftöfverföringen och bidrager till att med en så lång använd-
:ningstidsom 6,000 timmar - och det var ju den användningstid, som
man tänkt sig för Köpenllalnn - det skulle kunna vara till fördel
att härvidlag fä till stånd ett samarbete. Dessutom är det ju, så
som jag nyss antydde, ganska litet tilltalande att, ifall man har ett
elektricitetsverk, som arbetar något sä när bra, helt och hållet slopa
detsamina och i ställe~ anskaffa ett nytt; sådant brukar ju Ileiler icke
i alllnänhet förekomma. Då, sonl sagdt, de anläggningar, som nu
finnas i Köpenhamn, af lätt insedda skäl icke äro så synnerligen
idealiska och nl0derna, är det för den skull jämförelsevis lätt att taga
upp en konkurrens lned desamma.

Professor K. W. Palmrer: Jag her att något få yttra nlig an
gående den fräga, som här berörts, l1ämligell 0111 kraftöfverföring från
Trollhättan till Köpenhamn.

Föredraganden omnälnnde sin egen utredning Oln denna sak.
Som bekant har äfven professor Cassel utfört en lItförlig utredning
angäende samma spörsmål. Jag ber att fä näu1na, att det tyvärr
ännu icke varit ll1Öjligt för lnig att taga del ~f denna senare utred
ning i original, utan har jag ll1äst hälla nlig till de referat däraf,
som stått att läsa i tidningarna.

Professor Cassel söker först räkna lIt, 11uru mycken kraft som
exen1pelvis år 1928 skulle behöfvas för den till Trollhättan angrän
sande trakten, och enligt de redogörelser, som lämnats i tidningarna,
kommer professor Cassel därvid till det resultat, att det skulle kunna
gå för sig att uthyra cirka -20,000 hkr. från l'rollhättan på 15 år.
Det förefaller emellertid, som 0111 professor Cassel härvidlag icke
tagit någon hänsyn till den elektrokemiska industriens behof af kraft,
liksoln han icke heller tyckes Ila fäst något afseende vid järnvägsdrift
med elektrisk kraft. Under det att han verkställt sin utredning, har
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det inträffat en sak, som visar, huru vanskligt det är att göra dylika
k'alkyler. Enligt hvad som llleddelats i tidningarna har nämligen
under tiden. från Trollhättan uthyrts 10,000 hkr. till den elektro
kemiska industrien, näIniigen till elektrotermiska aktiebolaget för zink
tillverkning. Detta en'kla faktuln torde vara tillräckligt för att visa,
hurudan ställningen i själfva ~erket är. Då',redan när professor Cas
sels utredning knappt. hunnit blifva färdig, enligt ,l;1vilken ju 20,000
hkr. skulle kunna hyras ,ut .ifrån Trollhättan på 15 år, halfva nämnda
kraftbelopp blifvit uthyrdt till en abonnent ,på platsen, är det väl
knappast värdt att tala om ~~. åt.erstående 10,000 hkr., ty de kunna
naturligtvis, de likasåväl sofu de nyssnämnda 10,000 hkr., snart
nog kunna finna afnämare j'. närheten. Jag vill vidare erinra, att
kraften i Trollhättan uthyres till den elektrokemiska industrien för
ett pris 'af cirka 50 kr. per kw. och år. Det kraftpris, som beräk
nats vid export till Köpenhamn, nl0tsvarar 65 kr. per k\v. och år i
Trollhättan'. Hur ställer sig detta pris i jämförelse nled hvad eX,em
pelvis inhelTIsk elektrokenlisk industri kan betala? Professor Cassel
anför blott, att man från protektionistisk synpunkt skulle kunna
medgifva ett afdrag å. 2O procent, då kraftpriset ,för export till
Köpenhamn, 65 kr., skulle för inhemsk användning motsvaras af 52 kr.
Jag vill emellertid icke' ingå på den sidan af saken utan endast
jämföra det nyssnämnda priset för kraftleverans till den elektro
kemiska industrien vid Trollhättan, näiniigen 50 kr., med priset
för den kraft, som skulle exporteras till Köpenhamn, eller 65 kr.,
allt per kw. och är, en' skilln'ad alltså å 1.5 kr. Det är själfklart, att
nled denna lilla differens är det ur allmän synpunkt mera fördel
aktigt att uthyra kraften till den inhelnska industrien. Enbart den
vinst, SOIU abonnenten lnåste beräkna, är sannolikt större än :l5 kr. per
kw.-år. Härtill kOffilna aflöningar, transportkostnader för råvaror och
produkter, som stanna inom landet, samt skatter, hvilket allt är till
förmån för det allnlänna.

Det kan således enligt mitt förmenande .icke vara ett ögonblicks
tvifvel om att det är fördelaktigare att hyra ut den elektriska kraften
vid Trollhättan till inhemsk elektrokelnisk industri för 50 l{r. än att
exportera den till Köpenhamn för 65 kr.

Jag har här omnämnt, 11vad som redan inträffat i fråga om den
elektrokemiska industrien; hvilken anVändning den elektriska kraften
framdeles kan komma att få på det Qmrädet, därom är ju för när-

7
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vararide vanskligt att profetera. Jag vill emellertid "påpeka, att det fin'
nes' åtminstone, tre stora grupper af elektrokemisk industri utom zink
framställning, 'som kunna förbruka betydande kraftbel<?pp, och som
kunna blifva representerade vid rrrollhättah; 'nämligen ånläggningar
för framställning af alkali OCll klor, vissa slag af gödningsämnen och '
aluminium. I fråga om den sistnämnda industrien ha bekymren' hit
tills endast gällt afsättningen ; i den mån som aluminium får använd
ning i stället för 'koppar' för elektriska 'ledningar, torde en ökad af
sättning af aluminium komma till ständ.,'

Slutligen ber jag att lned några ord få, beröra pr'ofessor Cassels
uttalande,att den' elektrokemiska in-dustrien bör hänvisas till Norrland~

Den uppfattningen, att det är rnycket ön'skvärdt, att det uppstår ytter
ligare elekt.rökefnisk industri i Norl~land, kan ju delas af alla, men,
då en' uppfattning liknande den, professor Cassel uttalat, gjorts gällande
äfven vid andra tillfällen" ber jag att i den punkten få yttra ett par
ord. Enligt min åsikt finnes det stora förutsättningar för utveckling
af den elektrokenliska industrien i No'rrland, näiniigen i den mån,' som
där finnas råvaror för denna industri, således t. ~x. för elektrokemisk
järnframställning och för bearbetande af öfriga i Norrland förekoln
filande mineralier. Men är det fråga om andra grenar åf elektro
kemisk industri, där råvaran skall importeras och produkten expor
teras, ställer sig saken annorlunda. För en fabrik, som är belägen
i Norrland, måste nlan beräkna kostnader för järnvägsfrakt ' OCll
olnlastningar, kostnader, som delvis bortfalla, delvis i väsentlig nlån
förnlinskas för en fabrik vid, Trollhättan. Denna synpunkt spelar en
stor roll för sådana fabriker, hvarom här är tal, men därtill har icke
professor Cassel tagit hänsyn, näl~ han fällde sitt omdönle, att den'
elektrokemiska industrien' bör förläggas till Norrland. Man får enlel
lertid vara glad öfvel~ att det i Norrland finnes stora naturliga förut
sättningar för en elektrokemisk industri. Denna indust~i är ännu'
ganska. litet beaktad bär i landet. Det är visserligen betydliga kraft~

belopp, som redan tagas i anspråk af densalnma, och dess produk
t.ionssiffror äro betydande, men den har dock arbetat lnera obemärkt;
och 111an har icke fäst sig så lnycket vid denSanlltla. En anmärk
ning, som 111an gjort emot den elektrokenliska industrien - den saken
beröres äfven i professor Cassels utredning -, är, att den, sysselsätter
så litet folk. Detta är naturligtvis' i och för sig icke att betrakta
såSOln någon olägE?nhet ur industriens synpunkt, då ju industriens
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sträfvanden gå ut på att 'så lnycket som möjligt inskränka den "lnänsk
liga arbetskraftens användning. Men jag vill å andra sidan franl
hålla, att det i förevarande afseende dock icke är så illa ställdt med
den elektrokemiska industrien; sonl nlan velat göra" gällande. Jag vill
blott. peket på anläggningen vid Alby. Alby järnvägsstation fic;k sitt.
namn efter den närmaste bebyggda platsen, som låg en kvarts· 111iIs
väg ifrån den nuvarande kraftstationen, hvilken ligger invid järnvägen.
Vid" anläggningens påbörjande funnos där inga b~rggnader,. men nu
har under loppet af den tid, anläggningen ägt bestånd, vuxit upp ett
samhälle, som räknar cirka 1,500 personer. Det kraftbelopp, SOln
där är disponibelt, är cirka 11,000 hkr.," hvilka emellertid ännu icke
varit till fullo tagna i· bruk annat än under kortare' perioder. Jag
vill begagna tillfället att framhålla, att den elektrokenliska industrien
är' värd allt beaktande, och särskildt att jag anser det otvifvelaktigt
vara bättre att få Trollhättefallens kraft" använd för sådan industri är)

för export, och att det äfven, sådan utvecklingen på det området för
närvarande är, synes vara goda utsikter för att få detta geno111fördt.

. Direktören O. Falkman: Liksom den föregående talaren ber jag
att få taga professor Cassels utredning såsom en utgångspunkt. Pro
fessor Cassel gör en utredning öfver det växande kraftbehofvet och
finner detta för landet i dess helhet 8,3 procent per år, detta base
radt på tillväxten ären1898-1909. Denna siffra användes sedan
för beräkningelI af den franltida konsumtionen af Ti·ollhättekraften.
Jag undrar dock, huruvida detta är fullt befogadt. Under hela ifråga
varande period har icke funnits något öfverflöd å billig vattenkraft
till fqrfogande, uppnluntrande till en expansion af den kraftförbru
kande industrien. Det torde dock vara antagligt,. att, om kraft fin
nes tillgänglig och tillgänglig till billigt pris, konlmer detta att lnedföra
hastigare utveckling af redan befintlig indust.ri och' uppkolnst af ny
industri. Professor Cassel har konstaterat, att inoln stadssalnhällen
och särskildt gynnsanlt belägna olnråden är kraftbehofvets tillväxt
upp till 20 procent onl året, och jag anser, att detta snarare är den
siffra, S0111 man borde kunna räkna lned, då det gäller afsättningen
af en sådan kraftkälla' sonl Trollhättan, centralt och i alla afseenden
väl belägen för afnälnare af olika slag sonl den är. Under 811

dylik 'förutSättning skulle lIlan, 111ed användande af professor Cassels
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beräkningssätt· för öfrigt, inoln en relativt kort period v·ara uppe i en
kraftkonsumtion, som motsvarar vattenfallens kapacitet.

Professor Cassel konstaterar vidare, att inom vissa distrikt effek
tiv~ kraftförbrukningen uppgått till cirka 1/3 af installerade effektbe
loppet, och lägger denna siffra till grund för sina beräkningar. Det
synes dock tvifvelaktigt, om densamma kan anses riktig för afsättning
frän Trollhättan, hvars konsumenter väl till väsentlig del blifva större
afnämare. Siffran där kan lika väl antagas blifva 2/3, hvilket
skulle medföra ett betydligt hastigare utnyttjande af Trollhätteeffekt.en,
än professor Cassel beräknat.

Vidare har, så vidt jag kan förstå, ett misstag blifvit begånget i
nämnda utredning. Där har konstaterats, att först är 1928 skulle kraft
hehofvet inom Trollhätteområdet vara så stort, att då all kraften från fal
len därstädes kunde komma till användning, och utredningen vill med
ledning däraf påvisa, att intill år 1928 skulle ett kraftbelopp å' 20,000
hkr. lämpligen kunna exporteras. Kraftbehofvet kommer emellertid
icke att plötsligen framträda år 1928, utan kraftåtgångell ökas succes
sivt, hvarför äfven med användande af professor Cassels uträkningar
i det fall att 20,000 hkr. exporteras, kraftbrist måste inträda redan
före 1928, att fyllas från termiska kraftkällor. Därtill kommer, att
på förut angifna grunder kraftbehofvet då kan antagas vara afsevärdt
större, än hvad professor Cassel beräknar. Det vore väl dock full
komligt absurdt att exportera kraft och samtidigt för kraftförbruk
ningen inom kraftstationens närhet bygga ängkraftcentraier, som seder
mera, år t928 eller vid den senare tidpunkt, dä ett evelltuellt
kraftkontrakt med KöpenhallIn skulle utlöpa, kunde utbytas mot
vattenkraft. Detta vore säkerligen större nationalekonolllisk förlust
än att under ett· fåtal år hafva en del kraft oplacerad eller betald
till underpris.

Det har här i vårt land under senare år förts en politik, som
de flesta af vår industris utöfvare sett med beklagande och ansett
vara ur många synpunkter fe.laktig, nämligen statens sträfvan att göra
sig till herre öfver våra vattenfall, därvid delvis stödjande sig på ur
kunder, hvilkas existens icke varit känd vid den tid, då enskilda för
värfvat vattenfallen. Denna politik mäste medföra förutonl oförskylda
förluster för den enskilde en hel del betänkliga konsekvenser, såsom rub
bade rättsförhällanden, mindre rättssäkerhet, minskad enskild före
tagsamhet o. s. v. Den medför dessutonl Säkerligen för vår industri
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indirekta nackdelar, S0111 ieke äro att underskatta; den utländska.
finansmarknaden måste få ett visst misstroende till svenska säkerIleter,.
hvilket kan förorsaka vår industri ökade- svärigheter vid kapitalanskaff
ning och bidraga till högre räntesatser. Denna politik, hvilkell
alltså är synnerligen betänklig, har dock beträffande Trollhättan haft eni
ljuspunkt, nämligen, den, att vattenfallet kommit i, händerna på en
kapitalstark institution, som är i tillfälle att fullständigt exploatera.
och till en vidsträckt konsulnentkrets distribuera dess naturtillgångar,
något som i den enskildes hand kanske skulle lnöta större svårigheter,
särskildt llled hänsyn till enskilda företagares mera begränsade kapital
tillgångar. Men denna fördel för vår industri i tillgång till billig.
vattenkraft, hvilken n1öjligen kan anses utgöra en, om också svag,:
kon1pensation för statens ingrepp på den enskildes vattenrätt, 'bort
elinlineras, därest kraftpriset hålles onödigt .högt, och än mer onl
kraften exporteras och således beröfvas landets industri.

S0111 äfven professor Palmrer påvisat, torde det icke vara svårt
att finna nya industrier, framförallt elektrokelniska., för kraftens af-
nämande, ifall nuvarande kategorier af afnämare icke, skulle kunna.
beräknas inoln rimlig tid tillräckligt öka sin kraftförbrukning. Och
det vore säkerligen af st.or betydelse för landet, om dylika industrier
kunde uppmuntras kOlnma till stånd, äfven OIn kraftpriset för dessa.
sattes .afsevärdt lägre än det, som staten skulle betinga sig vid en
eventuell kraftexport. Professor Cassel har uttalat sig IDOt en större
rabatt i kraftpriset till inhelnska afnämare, i det han jämfört en
dylik rabatt Ined ett tullskydd. Den jälnförelsen torde dock näppe
ligen vara berättigad, och i hvarje fall n1åste en sådan jälnförelse
göras med ytterligt stor försiktighet och mellan fullt jämförliga slag
af kraftafnämare, för att den skall kunna försvaras.

När fräga varit oln leverans från svenska staten af kraft till
svenska afnämare; har vid upprepade tillfällen gjorts gällande, att
staten icke bör genom låga kraftpris konkurrera med förutvarande
svenska kraftstationer. Jag anser, att kritiken i det fallet icke all
tid är berättigad. Om staten kan befordra en utveckling af den
svenska kraftkonsuJnerande industrien genoln att länlna densan1ma
kraft till billigt. pris, är ju detta endast till fördel för landet. FÖI~st

om staten med sina kraftledningar ingår på afsätt.ningsolnräden, son1
redan förses från enskilda kraftstationer, synes mig nämnda kritik
befogad. Tids nog kunde staten leda sin kraft till dylika konsum-
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tionsoInråden, när behofvet i den ifrågavarande trakten icke .längre
kan. (yIlas från de enskild'a kraftstationerna. En dylik ej önskvärd
konkurrens med enskilda kraftstationer skulle uppstå, om staten, så'"
som, professor Cassel föreslår, skulle distribuera kraft i Halland, och
Skäne inonl sydsvenska kraftbolagets In. fl .. nuvarande afsättningsom...
råden. Ur synpunkten att förse Syd-Sverige lued kraft är alltså
Köpenhamnsledningen ej heller berättigad.

Om alltså staten bör söka i första hand placera densalnma till
hörig kraft hos industrien, kan det frågas: hvartill skall den kraft
användas, sonl industrien eventuellt icke kan konsumera? Jordbruket
.har då nämnts, men inledaren har ju påpekat, att jordbruket, åtmin
stone om man bortser från en del lnindre begränsade onlräden, icke
är någon konsument att räkna med. Så återstå då järnvägarna.
,Det vore naturligtvis en nationalekonomisk vinst att fä järnvägarna
elektrifierade, men jag skulle vilja påpeka, att de~ta är en fråga, som
nlåste .komma' först i andra runlnlet; att skaffa industrien billig kraft
och därigenom befordra dess utveckling är viktigare. För järnvägarna
InAste det äfven spela större roll att få en ökad kvantitet gods att
befrakta än att få en viss reducering uti driftkostnaderna, och för
landet i dess helhet är otvifvelaktigt en större änlnesomsättning af
större betydelse. Först såsom en sista utVäg, om kraften ej kan på
annat sätt tillgodogöras, skulle man tillgripa en export däraf, IDen
då helst från sådana kraftkällor, sorD äro sälnst belägna för kraftens
afsättning inonl landet. För ·l'rollhättekraften bör emellertid icke detta
alternat.iv behöfva kon1ma ifräga, och det vore Säkerligen ett oklokt
steg, som man sedan skulle ångra, onl Illan nu, så snart man fått
kraftstationen i Trollhättan utbyggd, skulle rusa iväg och sälja en
afsevärd del af kraften därifrån på export. '

Jag ber alltså att få samInanfatta lnin ståndpunkt i frågan i det
uttalandet, att, dä konsumtionen af kraft vid en klok kraftprispolitik
nled säkerhet k0l11nler att växa så, att all vid Trollhättan pro.;
ducerad kraft äfven iriom snar fraIntid kan finna afsättning inom
landet, är det alldeles oriktigt att tänka på att exportera denna värde
fulla vattenkraft..

Redaktören Hj Cassel: Jag har begärt ordet för.att fylla en'lucka
i ingenjör Rossanders föredrag, och jag tror, att det skall något litet
kunna bidraga till frågans belysning. Inledaren Ilar i förbigående



, rrekniska och ekonomiska förutsättningar för kraftöfverföring på långa afstånd. 103

omnämnt elektricitetens användning' till bostadsuPPvärmning. Jag
tror dock icke, att han fäste så stort afseende vid den saken, sonl
den i själfva verket förtjänar.' Onl vi följa den här uppritade kurvan,
finna vi, att ju mera kurvan sju~ker, .alltså ju mindre belastningen
blir, desto förlnånligare ställer det sig. Men å andra ~idan beror
11ela öfverföringens ek?nomi och hela dess möjlighet på att få så stor
kraft sonl möjligt. Detta är två faktorer, som helt och hållet mot
arbeta hvarandra. Å ena sidan vill man taga så liten. kraft som
nlöjligt för att komma så lågt ned som'lnöjligt, och å' andra sidan
vill nIan få så mycken kraft sonl möjligt för att det från affärssyn
punkt skall blifva förmånligt. Det är tydligt, att den vägen icke är
den rätta för att lösa denna fråga, utan konsten är att på något sätt
kunna finna användning för det s. k. öfverskottet, och då erbjuder
sig i storstäderna icke Ilågot bättre och säkrare sätt än att använda
detta öfverskott till uppvärmningsändamål. Nu säger ingenjör Ros
sander, att det för en tekniker är motbjudande att förvandla den
,elektriska energien till en råvara. Jag undrar dock, huru det egent
ligen förllåller sig med denna sak. Här i hufvudstaden elda vi år
ligen upp för 4 n1iIlioner kr. ved. Denna ved är en bunden forn1 af
solvärmet; det tager 50, kanske 100 år att producera själfva.trädet.
Men också vattenkraften är solvärme; tropikernas sol af<Iunstar vatt
net därstädes, och detta afdunstade vatten konlnler sedan hit i .form
,af fuktighet i atmosfären, som genonl nederbörd lnatar vattenfallen.
Hela denna cirkulation tar kanske blott några månader. Vi se så
ledes, att strängt taget är det ett stort slöseri att förstöra vårt virke
.genonl att elda upp det, och att det vore en ofantligt stor national
ekono111isk besparing att er~ätta detta trä lned vattenkraft. Här i
Stockholnl eldas årligen upp för 9 IniIlioner kr. bränsle i form af ved,
kol och koks. Det är ett kolossalt belopp, inför hvilket åtskilliga af
de siffror, som vi här rört oss med, helt och hållet träda i skuggan.
Här finnas således lnöjligheter och ganska säkra lllöjligheter att nled
en jämn förbrukning använda den. kraft, som under natten öfverföres
till Stockholm, nälnligen under den kalla årstiden. Om vi beräkna,
att den omfattar ungefär 150 dagar om året, och att natten utgör 10
timnlar per dygn, skulle vi således få till resultat 1,500 kw.-tinllnar
per öfverförd kw. Genom undersökningar~ som blifvit gjorda, och
hvilka ingenjör Rossander refererade på internationella kongressen i
Turin, och som han därför säkerligen känner bättre än jag, skulle
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man under vanliga förhållanden kunna rent matematiskt sedt betala
2 öre per kw.-timme i konkurrens med stenkol, och naturligtvis kan
lnan hetala mycket mera i konkurrensen med ved, då den är så dyr
so~: här i Stockholm. lVlan tänker icke på hvad arbet.skraften kostar
vid eldning här i Stockholm. .Hvad får lnan icke betala tjänare och
andra, som sysselsätta·. sig lned eldning och uppvärmning af våra
bostäder, och hvad kostar det icke att rengöra våningarna efter allt
det damm,.som därvid uppkommer! Räknar man med allt detta,.
skall man finna, att 5 öre per kw.-timme är ett billigt pris och ett
p.ris, som lIvar och en väl kan~ erlägga för att få sin bostad uppvärmd.
I Göteborg har gjorts beräkningar, som visa, att det skulle löna sig
för staden att sälja öfverskottsenergi för 2 öre per kw.~timme, och som
staden själf då betalar 1/2öre, kan man häraf sluta, att distributions
ko~tnaderna, om det hela" sker i tillräckligt stor skala, skola kunna
nedbringas till högst 1 1/ 2 öre. _

Det skulle således göra per öfverförd kw. 52 kr. 50 öre om
året. Med 52 kr. 50 öre Oln året för hvarje öfverförd kw. betalas
faktiskt elektrisk kraft i Trollhättan, och det är således endast öfver
föringskraften, sonl lIlan bar att fästa sig vid.

Redan på denna grund anser jag, att öfverföringen från Untra~

fallet kan trots den dåliga ekonomien, som framgår af elektricitets
verketsegen utredning, bli fullt berättigad. . Jag tror t. o. m., att
tio år efter det den kraften är öfverförd, så komnler det att visa
sig, att den är alldeles otillräcklig för. Stockholms ~ bebof. Ty så
snart man kan använda elektrisk kraft på natten - och jag· är öf·
vertygad, att det finnes möjlighet att på natten använda. tio gånger
större kvantitet elektrisk kraft, än hvad som finnes att tillgå från
Untrafallet -, så kan man ju sälja kraft på· .dagen- billigare och så
lunda öka kraftförbrukningen. Det är icke något tal om att icke
kraftöfverföringen då .blir ekonolnisk.

.Men frågan är; om under nuvarande förhållanden den elektriska
kraften kan användas vid den tidpunkt, då Untrave~"ket blir färdigt.
Det är klart, att det tager flera års tid, innan elektrisk uppvärm
ning kan införas~ Det svåraste härvidlag är att draga fram elektri
ska ledningar under gatorna, och det tager dessutoln tid, innan all
mänheten vänjer sig vid detta uppvärmningssätt.

Under denna uppfostrings- och genonlbrottstid är det, sonl man
skulle hafva nytta af att ett mindre kraftbelopp öfverfördes till Stock~
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holm. Och det är af den anledningen, som jag anser, att det skulle'
vara förnlånligt att få öfverförd t. ex. halfva beloppet eller cirka.
9,000 kw. från Trollhättan, OCll detta skulle\ kunna låta sig göra,.
om man s·ålde en· del af kraften under vägen till landtbrukarna.

Nu har· det sagts, att landtbrukarna icke kunna betala så lnycket,.
och att det är så SillA kvantiteter på hvarje plats, SOIU man kan
räkna lned. En talare frålu.drog SOIU exempel Rekarebygden och den.
ringa kraftförbrukning, som där ställdes i utsikt. Men det var ju ett
helt litet omräde, där det doek efter första kalkyl skulle köpas kraft..
för 11,000 kr., och· då vore icke alla landtbrukare i trakten utan en
dast en del medtagna. Men det är klart, att det icke kan bära sig
att anlägga en dyrbar transforluatorstation för jordbrukets skull, utan1

att det äfven måste finnas industri på platsen. Det är lyckligtvis så~.

att det merendels utmed en järnväg finnes dels städer och dels' andra,
orter med industri, som skulle kunna blifva lämpliga kraftcentraler~

11varifrån sedermera kraften skulle utdistribueras till jordbrukarna. En'
stor kraftdistribuering kan på detta sätt förn1edlas af järnvägarna,.
och där~ör vill jag bestä111dt opponera n1ig emot hvad den siste ta-
laren sade, nämligen att järnvägarna skulle sättas i andra rumnlet i
fråga om· konsulutionen af elektrisk kraft. . Järn·vägarna böra sättas·
i främsta rummet. Järnvägarna äro så att säga de egentliga hufvud-
nerverna, från hvilka kraftledningarna utgå till de olngifvande distrik-·
ten. Det är ur na.tionalekononlisk synpunkt den största fördel att..
få järnvägarna elektrifierade. Som exenlpel på hvad jag här anfört
kan jag nämna ett förslag, som kommit fram i Östergötland. DäF

är det fråga Oln att elektrifiera ett onlräde af 10· kvadratlnil la11d.
Det är en enskild järnväg, som skall införa elektriskt drift och där-
jämte distribuera kraft öfver hela området. Detta skulle naturligtvis~

äfven låta sig göra i andra landsdelar, där det finnes blandad indu-·
stri och jordbruk.

Hvad professor PalmffiI' 'yttrade angående den elektrotermiska:
industrien och dess företräde framför export i fråga om distributione~

af elektrisk kraft, skall jag llled största villighet godkänna. Men det
är icke samma förhällande, då man järnför den· elektrokenliska in-
dustrien' med kraftdist.ributionen inom landet.. Ty .det finnes ingen
mera tacksalll och ur na.tionalek~nomisk synpunkt mera' värdefull
abonnent än just jordbrukarna. Det är en viktig synpunkt, som där
vidlag fralnkolnn1er~ nämligen att bevara folket på landsbygden och
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förnIå ,det att 'stanna kvar där. I detta afseende spelar användning
af elektrisk kraft vid jordbruket en stor roll, icke blott för underlät·
tandet af en .hel del besvärligt arbete utan äfven - och detta är
det' allra viktigaste -- för belysningen. Ty hvad är det väl, som
gör ·landetsä obehagligt onl vintern och afskräcker en del folk frän
att bo på landet? Jo, naturligtvis' n1örkret. OCll i värt Inörka och
kalla land behöfver man framför allt, få elektrisk belysning. Jag
nlinnes, att, då jag för några år sedan ·kom till ett stort bruk i Värm-

,land, där det gratis lämnades elektriskt ljus åt alla arbetare - jag
kon1 dit sent på aftonen -, hela trakten strålade i en härlig elek
trisk belysning, och lnan kände sig precis son10m man gått på ga
torna i Paris eller London.· Folket från den olllkringliggande trakten
kon1} 'strönlnlande dit i stor mängd endast för att se ljuset. Den
.elektriska belysningen är för vårt land en stor kulturfråga, som
otvifvelaktigt spelar en betydande roll i fråga om inflyttningen till

.städerna och dess J motverkande. Därför bör man gärna sälJa 'elek
trisk kraft för distribuering inOl1l landet betydligt billigare, än hvad den
elektroken1iska industrien betalar.

Det nämndes något onl det olika Värde, som de olika kraft
dist.ributÖrerna, staten, konlll1uner eller, bolag, hafva. .Därvidlag måste
jag sätta staten i frän1sta rummet, därför att staten har andra och
större tillgångar OCll, förutsättningar i detta 11änseende. Men efter
staten vill jag sätta de stora enskilda kraftbolagen, som hafva 
nlan lnå säga, llvad man vill - den förnlånen, att de arbeta efter
ett sundt ekononliskt system; de vilja förtjäna penningar och sälja
därför kraften till hVelTI sonl behöfver den. I tredje rummet och
längt" efter de andra skulle jag vilja sätta den kommunala kraft
distributionen, ty den är betydligt sänlre än de större bolagens. Stä
derna hafva nänl1igen i de flesta fall en önskan att uteslutande förse
sig själfva, och ganska ofta hafva de en ren ll10tvilja mot att gifva
landsbygden och den onlgifvande trakten de fördelar, S0111 städerna
själfva vilja ha. Det har visat sig i mänga fall såväl här i vårt
land som i utlandet, att städerna lägga under sig ett visst kraftbehof
till nackdel för kringliggande landtbruk.

Således sätter jag i främsta rUnll11et staten såsom kraftdistribu
tör, i andra ·hand de enskilda bolagen och' i tredje rummet och längt
~nedanför den komnlunala distributionen.
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Öfveringenjören A~ Decker: Då här frågan om elektricitetens all
vändning till värnleändamål blifvit berörd, så vill jag lued några ord
få .yttra nlig om den saken.

Jag nlåste då först och främst instälnma med föredraganden,
ingenjör Rossander, däri, att det för en tekniker är osmakligt att
tänka sig, att den elektriska energien skall användas. enbart till upp
värnlningsändamål, och att detta enligt ·min uppfattning icke är någon
ekonomi5k uppgift. Jag vet, att de personer, SOIU tro på värdet af
detta användningssätt, tänka sig, att i första hand vattenkraft skulle
tagas i anspråk för berörda ändamål. Men trots detta vill jag i detta
inlägg utgå från ångkraften.

När vi bränna vårt kol i en ångkraftc.entral för att generera elek
trisk energi och sedermera leverera den till abonnellterna, så kunna
vi icke hos abonnenterna tillhandahålla mer än 12 procent af det
värlne, som kolet representerar. Lägges nu därtill kapital- och drift
kostnaderna· för verken och distributionskostnaden, så torde det vara

klart, att det icke kan vara någon ekonomisk uppgift att använda
elektrisk energi, alstrad af ångcentraler, till uppvärmningsändalnål.

Jag bestrider däremot icke, att det i enstaka fall kan vara för
delaktigt att använda elektrisk kraft för berörda ändalnäI. Det kan

finnas andra intressen, som salnmanknippade nled kostnadsfrågan göra,
att elektrisk uppvärlnning kan te sig fördelaktig. Antag t. ex., att
tjänarinnefrägan skulle tillspetsa sig så, att man icke kunde få någon
tjäna.re öfverhufvud taget utan skulle få själf förrätta alla sysslor, så
är det ju själfklart, att m.an kan komma att sätta ganska stort värde
på att slippa besväret med eldning ID. 111. Men jag vill bestämdt

framhålla, att det icke är någon ekonolnisk uppgift i och för sig att
använda ångcentraler för frainbringande af elektrisk energi till upp

värnlning.
,Jag har tagit detta såsom en anhaltspunkt för en jämförelse med

vattenkraften. Redan af de å de här uppsatta tabellerna uppritade
kurvorna torde fl'alngä, att icke under alla förhållanden' vattenkraft
ställer sig billigare än ångkraft.

Nu kan jag i detta SalTIlnanhang erinra, att Göteborgs stad är i
tillfälle att taga sin kraft i anspråk successivt, under det att Stock
holms stad på en gång får ikläda 'sig kostnaden för att sedermera

tillse i hvad 1l1ån den kan tillgodogöra sig kraften.
Under 2,500 t.immars belastningstid onl året är ångkraften billigare
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än vattenkraft, och, när det var tal Oln uppvärll1ning, nälnndes en
utnyttjningstid af 1,500 timlnar. On1 lnan belastar den elektriska
energien nled alla kostnader för dess frainställning och distribuering,
äfven då den användes till uppväru1ningsändamål, så är det sålunda
icke vattenkraften, som kommer att afgöra sakens värde, utan det
är ångkraften.. Och såsom jag nyss franlhöll, så tror jag, att vi litet
hvar skola vara af den åsikten, att det icke är någon ekonolnisk upp
gift att använda af en ångmaskin genererad elektrisk energi till upp
värmningsändamål.

Nu kan det sägas, att det skall vara öfverskottsenergi från vat
tenfallen, som skall användas till uppvärmningsändamål. Hvad är då
öfverskottsenergi? Jo, det är den energi, som man för tillfället icke
har användning för.. Men det framgår af lIvad föredragshållaren förut
framhållit, att man genom kombination af vatten- och ångkraft kan
öka utnyttjningstiden för vattenkraften. Det, som på en viss tid
punkt kan betecknas såsom öfverskottsenergi, är någon tid därefter
icke till hela sin omfattning öfverskottsenergi. Och - i den mån våra
vattenfall här nere i landet, hvilkas energi alls icke är outtömlig,
komlna att tagas mera i anspråk, kommer uppfattningen onl den s. k.
öfverskottsen~rgien att förändras. Men har man en gång uppfostrat en
kundkrets, som är van att använda elel{trisk -energi till värlneända
lnäl, så går det icke att bortstöta den. Man skulle således nödgas
frånsäga sig möjligheten att franIdeles allvända den elektriska ener
gien till andra ändamål, som enligt min lnening äro ekonomiskt mera
gifvande och för landet nyttigare än att använda vattenkraft för upp
värmningsändanIål i vårt land, hvilket dock icke kan betecknas så
som ett bränslefattigt land.

Jag har nleddetta alls icke velat säga~ att det icke kan finnas
enstaka och i större städer kanske i rätt stor utsträckning personer,
som sätta värde på bekvämlighet och trefnad, hvilka kunna komnla
att i rätt stor omfattning använda elektrisk energi för uppvärmning.
Men jag är af den bestämda uppfattningen, att det icke ligger någon
ekononlisk vinst i att våra vatt.enfall skola användas till uppvärm-
ningsändamål.

Ingenjören C. A. Rossander: Med anledning af hvad den siste
ärade talaren anförde, vill jag yttra några ord.

Orsaken till att jag i lnitt föredrag icke gaf lnig närinare in på
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frågan onl elektricitetens användning för uppvärlnningsändamål var
icke den, att jag förbisäg, att denna fråga har en viss betydelse.
Tvärtonl har jag uttryckligen franlhållit, at.t det i lllä.nga fall kan vara
lälnpligt att använda den elektriska energien för dett.a ändamål, trots den
principiella motvilja gent emot detta användningssätt, SOlll en elektriker
icke kan värja sig för, något sonl ju äfven vitsordades af ingenjör
Decker. Ett fall, där elektriciteten länlpligen kan användas för upp-

. värmningsändamål, är tydligen, när lllan är säker på att man kan
hegagna sig af kraft, som ,icke rimligtvis under en öfverskådlig fram
tid kan betraktas annat än såsonl ren öfverskottskraft. Att jag icke
gått närn1are in på den saken, beror, på att värmeändamålet icke är
det enda möjliga anVändningssättet för öfverskottskraften, utan att
man kan få användning för densamma för åtskilliga andra ändamål,
och det skulle hafva fört alldeles för långt att gå in på alla dessa
möjligheter.

Jag vill emellertid påpeka, att det finnes åtskilliga svårigheter
beträffande elektricitetens användning för uppvärmning. lfven om
man utgår från att man har tillgång till kraft, SOln undel~ alla för
IlålIanden kan anses såsonl öfverskottskraft, såSOln troligen under en
lång tid fralnåt komnler att blifva fallet i Göteborg nled den kraft,
som förbrukas på natten, så är det icke så' enkelt att använda denna
kraft till uppvärlnning. De försök, som blifvit gjorda i Göteborg, 11vilka
redaktör Cassel åberopade och jag väl känner till, hafva visat, att
den förbrukning af elektrisk energi för värmeändamål, som erfordrats
i en våning om fyra eller fen1 1'Ul11, varit nästan tio gånger så stor,
SOlU den energi, som samtidigt förbrukats för belysning. Hvad detta
bet)Tder för ledningarna är lätt att inse, därför att ledningarna äro
beräknade för belysningsbehofvet. Får man nu ett tio gånger så stort
energibehof därtill, låt vara att det fördelar sig på en längre tid, så
är det osäkert, om ledningarna äro tillräckliga, och det kan hända,
att man måste lägga om alla ledningarna, i hvilket fall kostnaderna
undel:' vissa förhållanden kunna blifva ganska afsevärda. Det har
meddelats mig af direktören för Göteborgs elektricitetsverk, att det
är hänsyn till denna sida af frågan, som gjort, att lnan ännu icke
kon11nit sig för med att på fullt allvar träda denna sak närnlare in
på Iifvet, och det finnes äfven en del andra svårigheter~ som det dock
skulle taga för lång tid att 11är närmare ga in på.

Men SOlU sagdt, jag instämmer lned redaktör Cassel däri, att
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under vissa förhållanden den elektriska uppvärmningen kan få en gan
ska stor betydelse, nälllligen under sådana förhållanden att man bar
kraft till fö'rfogande, som man kan vara säker på' alltid kommer att
förb,lifva öfverskottskraft.- I sådana fall' åter, S0111 herr Decker näll1nde,
nämligen när det öfverskott, som finnes i dag, kanske inte är något.
öfverskott. i morgon, då är det icke någon verklig öfverskottskraft,
SOlll det rör sig om, och då är saken 'betänklig.

Hvad vidare landtbrukets behof b~träffar, så vill jag påpeka, att,
om man tager en hel landsända och elektrifierar densamma, så blir
det naturligtvis ett ganska stort kraftbehof. . Men just den omstän-,
digheten, att distribueringen är spridd öfver ett stort onlråde, gÖI\
att det är svårt att tillgodose· behofvet. Det är en helt annan sak,
om man skall distribuera ett visst kraftbelopp på ett område af t. ex.
1,000 kvadratkilometer, eller onl samma belopp skall distribueras på
ett område af endast 10 kvadratkilonleter. Det är klart, att skillnaden
i distributionskostnaden i' dessa båda fall är oerhörd. Det är detta~

som gör, att tillgodoseelldet af landtbrukets bebof ur elektroteknikerns
och kraftleverantörens synpunkt är en ytterst svår uppgift. Jag har
själf räknat på detta problem ganska utförligt beträffande en mindre
tätt befolkad del af Sverige,' och jag kom därvid till ett ganska nedslående
resultat. 'Detta hindrar emellertid icke, att inom andra områden, t. ex.
i södra Sverige, där två bolag i större utsträckning distribuera kraft
till landtbrukarna, nämligen. Henlsjöbolaget och sydsvenska kraftbola
get, det kan göras med ekonoluisk fördel. Men inom en glest befol
kad trakt tror jag; att under nuvarande förhållanden det icke är mycket
att räkna på ur ekonomisk synpunkt att använda elektrisk kraft för
landtbrukets behof.

En annan sak blir det, om staten SåSOlll ägare af kraftstationer'
anser sig böra göra en direkt ekonolnisk uppoffring för att stödja
landtbruket, på san1ma sätt som man lägger på lullar för att skydda
landtbruksprodukter. Men det är en fråga, som jag icke har någon som
helst anledning att nu gå in på.

Direktören o. Falkman: Med anledning- af redaktör Cassels an··
lllärkning. mot mitt uttalande, att järnvägarna borde komlna först i
andra rummet, dä det gällde frågan Onl elektrisk krafts användande för
industri eller järnvägsdrift, .skulle jag vilja säga, att, OIll industrien
låge koneentrerad i de större hamnstäderna, dit bränsle infördes di
rekt från utlandet, skulle järnvägarna 111Jöjligen kunna anses· likabe-
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rättigade till kraft som denna industri, Men då vål' industri i all
mänhet ligger inne i landet, vore det en egendomlig ekonomi, om en
begränsad vattenkraft skulle anVl1ndas fÖl' att (li'ifva trafikförbindel
serna mellan industrien och hafvet och industrien darigenom beröfvas
den billiga drifkraftcn och i stället nödsakas att å dessa h'afikledel' till
sig frakta det rör dess kraftbehof nödiga importerade bränslet. Finnes
vattenkran endast för ettdera behofvet, bör den användas för indu
strien och dess utveckling, hvilket äfven kommel' jäl'nvägen tillgodo.
.Jä.rnvägen, som nedgår till hafvet, får sina stenkol billigare än indu
strien inne i ·landet och ar äfven därför mindre beroende af vatten
kraften.

Ingenjören W. Borgquist: Diskussionen bar delvis koncentrerat
sig omkring frågan om export af elektrisk kraft från Tl'ollhattan till
Köpenhamn och därvid har ifrAgasatts, huruvida det ej vore lämp
ligare att afsätta kraften till elektrokemisk eller elektrotermisk industri.

Jag vill, föl' att vattenfallsstyrelsens ställning till denna fråga ej
skall missförstås, nämna, att vattenfallsstyrelsen icke fal.tat något
beslut om export af kraft fn'm Trollhattan. Saken befinner sig för
närvarande i del. läget, att det gjorts en teknisk och ekonomisk ut
redning rörande densammas möjlighet och lrrmplighet. Det år klart,
att vattenfallsstyrelsen, innan den beslutar sig för att erbjuda kraft
till Köpenhamn, underSöker, om det är möjligt att i stallet för
denna leveran!:i till Köpenhamn, som skulle racka ett tjugotal år, er
hålla afslittning till sådan elektrokemisk eller elektrotermisk industri,
som kan betala det högre pris. man anser !'iig kunna påräkna från
Köpenhamn, med den marginal nedät, som ar tänkbar med hansyn till
de allmänna fördelar fÖl' landet, som en sådan industri skulle medföra.

Det synes mig väl optimistiskt att tro, att man, som professor
Palmrer framhållit, fÖl' narvarande utan svårighet skulle kunna sälja
en större krallmängd vid Trollhältan till ett pris af cirka 50 kr. per
kw. och 1'11' eHel' därutöfver, att man alltså kan erhålla ett pris, som
motsvarar det föl' Köpenhamnsleveransen förutsatta. Senaste förSälj
ning af kraft till elektrotel'misk industri har visat, all man svårligen
kan el'Då ett sådant pris,

Redaktören Hj. Cassel: Jag vill endast med anledning af hvad
direktör Falkman yttl'ade, säga, att han tydligen missförstod mig,
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-då han sade, att man -skulle åsidosätta' industriens intressen för' att
i stället - tillgodose järnvägarnas. Min mening var naturligtvis, att
järnvägarna skulle vara ett medel att skaffa jordbruket och industrien
€n ::- bättre tillgång på kraft. Det -är också iden med hela planen
angående statsbanornas elektrifiering, att de samtidigt skola distri
-buera elektrisk kraft inom det område, där järnvägen går fram. Det
-är samma ide, som ligger till grund för Uberlandsanläggningarna -j

"Tyskland.-

Doktor J. Rnths: Jag 'skall be att, i anslutning till hvad här i
-kväll föredragits, fä beräkna, hur stor den central skulle vara, som
vore i stånd att uppvärma hela Stockholm på elektrisk väg.

Jag vill på förhand betona, att den beräkning, jag kommer att
framlägga, naturligtvis är ytterligt approximativ, då jag ej var för
_beredd på att göra en sådan och några siffror utöfver dem, som i
kväll framkommit, ej för tillfället stå mig till buds.

Redaktör Cassel nämnde, att i Stockholm ärligen användes för
-cirka 9,000,000 kr. ved, koks och kol för uppvärmning af våra bo
.städer. 'Nu ställer sig ju eldning med ved betydligt ogynnsammare än
koleldning. Då jag ej för tillfället har att tillgå några siffror öfver
huru stor del -af ofvannälnnda summa som åtgår för ved, så skall
jag be att tills vidare få räkna så, som om hela denna summa an
vändes till inköp af kol. . Resultatet måste naturligtvis sedan redu-
·ceras. Antaga" vi, att en ton kol kostar t. ex. 18 kr., så motsvarar
·{)fvannänlnda summa en uppeldad kolmängd af 500,000,000 kg. per
.år. Betänka. vi nu, att en kw.-timme är == 858 kal., och antaga vi,
.att kolet utvecklar 7,000 kal. per kg., så är tydligen 1 kg. kol ==

. -cirka 8 kw.-timmar, och vår uppvärmningscentral skulle sålunda för att
täcka Stockholms uppvärmningsbehof alstra ej mindre än 500,000,000 X

.s == 4,000,000,000 kw.-timmar per år!
Redaktör Cassel beräknar nu, att användningstiden för en dylik

-central t.orde vara cirka 1,500 tilnmar per år, och centralens storlek
blir sålunda cirka 2,700,000 kw. eller 4,000,000 hkr. - detta under
<len förutsättning, att vi endast elda med stenkol, och att våra upp
värmningsanläggningar arbeta med 100 procents verkningsgrad. Detta
är nu långt ifrån fallet. För det första ha våra eldstäder i alllnänhet
en ganska dålig verkningsgrad, hvilket. gör, att ofvannämnda tal bör
reduceras, för det andra är vedeldning, som redan. ofvan nämnts,



Tekniska och ekonomiska förutsättningar för kraftöfverföring på långa afstånd. 113

betydligt mera ogynnsaln än koleldning, hvarför talet ytterligare redu
ceras. Antaga' vi, att· den totala verkningsgraden å vår uppvärmning,
jämförd med en, ideell koleldning, endast är exempelvis 20 procent,
så blir likväl cent.ralens storlek ej mindre än 800,000 hkr! och en
blick på Sveriges karta visar oss, att dylika effektbelopp endast äro
att finna på mycket stora afstånd från StockhollIl, hvarför lösningen
af värt uppvärlnningsproblem på detta $ätt redan med hänsyn till
de stora öfverföringskostnaderna ej synes möjlig.

" Jag tror för Inin del, att problenlet ligger Just omvändt. Vi
kunna knappast bygga ut våra vattenfall för att på:.elektrisk väg elda
våra bostäder; därenlot kun'na vi an~rdna' uppvärmningen af dessa
på så sätt, att härigenom' billig elektrisk 'energi vinnes. I anlägg
ningar, där ånga behöfves för uppvärmningsändamål, liksom· i alla
sådana anläggningar, där varmt vatten behÖfves, bör 111an såvidt lllÖj·
ligt ej uppställa flera snl,ärre lågtrycksångpannor, resp. varlnvatten
pannor, utan i stället centralisera värm-ealstringe'n i stora högtrycks
ångpannor 'och låta ångan expandera i ett ångmaskineri och afgifva
elektrisk energi, innan densalnma tillföres ånguppvärmnhlgs-, resp.
varmvattensanläggningen. Tydligtvis kommer' i detta fall den elek
triska energien att alstras med nära nog 100 procents verkningsgrad,
då ju all den värnle, som ej i ångmaskineriet omsättes i elektrisk
energi, konlmer uppvärmningsanläggningen till godo. Här är ej platsen
att närmare ingå på detta probleln, men jag hänvisar intresserade till
en af nlig i Svensk papperstidning detta år författad uppsats, benämnd
»Alstring af billig drifkraft i kombination med ånguppvärmning». I
denna uppsats b'eräknar jag, att man i gynnsaluma fall skall kunna
alstra ett kilowattår för 'cirka 23 kr., ett så billigt pris, att knappast
någon på annat sätt framställd drifkraft kan konkurrera härmed.

Betänka vi, att vi ärligen importera för cirka 70,000·,000 kr. kol, och
antaga vi. g~nomsnitfskolpriset så högt som 18 kr. per ton, så impor
tera vi 'sålun:~a cirka 4,000,000 ton kol per år. Antaga vi, att en
dast 25 procent af denna kollnängd användes tili uppvärmningsändamäl,
d. v. s. att för uppvärmningsändamål cirka 1,000,000,000 kg. kol
ärligen uppeldas - vi bortse härvid helt oeh hållet från den mängd
ved, sonl användes för uppvärmningsändamäl -,' så visar en beräk
ning, att under 4,000 timmar årligen cirka 200,000 hk~. kunna vinnas!

Jag' hoppas vid ett annat tillfälle kunna' återkon1ma till denna
fråga och har i dag endast velat söka bevisa, hurusonl ett eventuellt

8
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utbyggande af våra vattenfall för att elda våra bostäder' lned s. k~

hvita kol icke är något nationalekonomiskt problem, men huru å andra
sidan 'genom' rationell tillämpning af teknik'ens senaste framsteg
på,v"åra uppvärmningsanläggningar - både inom industrien och stä
derna - ännu mycket återstår att vinna" i fråga om alstring af billfg
drifkraft.

Ingenjören S. 'Liibeck: Jag skall bedja ,att fä 'taga ilerrarnas tid
i anspråk ~tt par mi!luter med Köpenh~mnsfrågan. ' De~ torde vara
förhållandet, att, äfven om, Köpenhamn nu har dessa dåliga' maskiner,
så måste staden för att bålla den förutsatta fulla reserve'n successivt
utvidga sina anläggningar med maskiner af ~odern typ. Det ligger
då nära till hands, att staden drifver sina ve'rk med dessa moderna
maskiner, och då blir rnarginalen nog icke så' stor. l\ien det måste
tydligen finnas en afsevärd Inarginal, för' att staden skall kunna för
modas reflektera på en så kortvarjg kraftlev~rans.

För alt gå något ifrån saken skall jag bedja att få säga några
ord i anledning af. ett uttryck, som herr Falkman fällde, och som jag
icke gärna vill låta stå oemotsagdt; det var säkerligen en ren fel
sägning.

Han yttrade i sammanhang med att staten gjort anspråk på vatten
fall i Norrland, att det redan kommit några vattenfall i statens hand.

- ,

Så är enlellertid', såsom herrarna torde hafva sig bekant, ingalunda
förhållandet. Ännu är icke någon af de processer, som staten väckt
i Norrland, afgjord. Oeh de, som i likhet med mig hoppas på att
ganlla rättsförhållanden skola bestå, önska nog, att de'n olycka, sonl
herr FalkInan talade om, icke skall komnla att inträffa.

Herr Falkln~n yttrade vidar~, att det skulle vara en lycka i denna
olyeka, att vattenfallen skulle komnla att hamna i en så kapitalstark
institutions hand':' som statens. Jag vill däremot uttala' den förhopp
ningen, att vattenfallen i stället skola hamna hos, en kapitalstark In-
dustri, ett kapitalstarkt folk." '

Direktören o. Falkman:' Det af herr Lubeck åberopade yttran
det hänförde sig till Trollhättans vattenfall. För öfrigt delar jag. till
fullo herr LUbecks uttalade åsikt.
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Professor K. W. Palmrer: Jag vill endast lämna ett bidrag till
belysning af frågan, huru det ställer sig med att uppvärma nled elek
tricitet. Oln man beräknar, hvilket pris den elektriska kraften kan
betinga. i fall värme skall alstras med dess hjälp till samnla kostnad
som ur stenkol vid ett pris af 18 kr. per ton för detta~ så finner
man priset blifva cirka 12 kr. 50 öre per elektrisk hkr. och är.
Detta visar, att det en'dast i vissa undantagsfall kan komma ifråga
att använda elektrisk kraft för uppvärmning.
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RICHERT, J. G., f. d. professor.
RICHTER., F., förste intendent.
RINMAN, G., bruksägare.
RISING, H., kontorschef.
ROMAN, A. J., ingenjör.
Roos, A., häradshöfding.
Roos, O. W., byråchef.
ROSEN, G. VON, grefve, hofrättsrKd.
R08MAN, H., fil. doktor.
ROSSANDER, C. A., ingenjör.
RUBEN, G., bankdirektör.
RUBEN, L. M., bankdirektör.
RUBENSON, L., f. d. disponent.

\ ~YDBECK, O., bankdirektör.
RYSTEDT, C. G., civilingenjör.

SACHS, J., direktör.
SAHLIN, M., landshöfding.

SALANDER, N., banktjänsteman.
SAMSON, E., direktör.
SAMZELIUS, W., juris kandidat.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANTESSON, H., v. häradshöfding.
RCHEDIN, E., bankdirektör.
SCHNELL, C., grosshandlare.
SCHOTTE, P. Å. V., statsråd.
t-)CHUL1.'Z, H., stadsmäklare.
8CHUMACHER, C. W., fabrikör.
SCHUMACHEH, G. W., amanuens.
SCHUMACHER, G. W., kontorist.
SCHUMACHER, J. W., ingenjör.
SCHUlVIBURG, R., f. d. konsul.
SCH'VERIN, W. G. VON, friherre, godsägare.
SCHÖNMEYR, G., juris kandidat.
SEGERSTRÖM, HJ., fondmäklare.
SETH, P. VON, justitieråd.
SETTERWALL, A., kapten.
SIDENBLADH, E.,. f. d. öfverdirektör.
SILFVERSCHIÖLD, O., friherre, godsägare.
SILFVERSWÄRD, .E., revisor.
SJÖDAHL, J., grosshandlare.
SJÖSTEDT, C. H., ledamot i .k. bankinspek-

tionen.
SJÖSTRAND, E., förste aktuarie.
SKARSTEDT, S. A., justitieråd.
SKOGMAN, K., friherre, kanslisekreterare.
SMERLING, G. W.; v. häradshöfding.
SMITH, O., fil. doktor.
SOHLMAN, H., redaktör.
SOMMELIUS, M., direktör.
SPARRE, N. G. A., grefve, godsägare.
STAEL VON HOLSTEIN, A., friherre, adjungerad

ledamot i k. Svea hofrätt.
STARCK, A., generalkonsul.
STEDT, C. A., f. d. ryttmästare.
STEDT, N., afdelningschef.
STERKY, C. E., krigsråd.
STIEBEL, B., kamrer.
STJERNBERG, N. F., professor.
STOCKENBERG, J., v. häradshöfding.
STOCKMAN, G., grosshandlare.
STOLPE, C. M. G., direktör.
STRANDBERG, G., fondmäklare.
STRIDSBERG, E., fil. doktor.
STÅLFORS, H., lektor.
SUNDBERG, E., amanuens.
SWARTLING, A., disponent.
SWARTLING, J., bankdirektÖr.
SVEDBERG, C., grosshandlare.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SVEDELIUS, A. G., f. d. landshöfding.
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VERSTEEGH, A. N., bruksägare.

WACHTMEISTER, H. H:SON, grefve, general
direktör.

SVENSEN, E., skriftställare.
SYBERG, F., vicekonsul.
SYDOW, E. G. VON, bankdirektör.
SYDOW, HJ. VON, v. häradshöfding.
SYD9'V, O. VON, landshöfding.
SÖDERBAUM, B., f. d. bankdirektör.
SÖDERBERG, B., bokhandlare.
SÖDERBERG, J. E., förste aktuarie.
SÖDERBERG, K. G., fil. doktor.
SÖDERBERG, O.. A., grosshandlare.
SÖDERLIND, G., byråchef.
SöRENSE:N, N. G., grosshandlare.

1'AMM, A., f. d. kontrolldirektör.
T AMM, C., hofintendent.
TAMM, C. G. A., friherre, f. d. öfverståthållare.
TAMM, H. S., godsägare.
TERSERUS, E., ledamot i k. bankinspektionen.
'THEMPTANDER, H., juris kandidat, amanuens.

• THIEL, A., direktör.
THIEL, E., bankdirektör.
THULIN, G. G., generalkonsul.
THURESSON, E., ingenjör.
TIGERSCmÖLD, H., kansliråd.
TILLBERG, K., v. häradshöfding.
TJERNBERG, B. A., bankdirektör.
TONDEN, A., amanuens.
TRANCHELL, C., direktör.
TRANCHELL, G. F., ingenjör.
TREFFENBERG, E., e. o. hofrättsnotarie.

. TROILIUS, C. R., v. häradshöfding.
TÖRNEBLADH, G., juris kandidat, kanAlist.
TÖRNEBLADH, R., f. d. lektor.

ULMGREN, G. A., ledamot
tionen.

ULRICH, C. J., auditör.

k. bankinspek-

W ADSTEIN, T., bankokommissarie.
WAHLJN, C. A., grosshandlare.
,WAHLIN, C. A., kanslisekreterare.
WALDENSTRÖM, J., advokat.
WALENTIN, I., direktör.
WALLENBERG, A., ryttmästare.
WALLENBERG, G. O., envoye.
W ALLENDERG, K., bankdirektör.
WALLENBERG, M., v. häradshöfding, ledamot

af reda/ctionskomm,itten.
",VALLENBERG, O., kapten.
WALLENBERG, V., ingenjör.
W ALLNER, J., aktuarie.
WALLROTH, K. A., myntdirektör.
WEBER, G. A., bankir.
WESTMAN, C. G., legationssekreterare.
WESTRING, H. G., f. d. justitieråd.
WICKSELL, K., professor.
WIDEEN, A. R., kassör.
WIKSTRÖM, G., grosshandlare.
WIKSTRÖM, P., grosshandlare.
WILLBORG, W. R., kapten.
WINBORG, T., fabriksidkare.
WÅHLIN, S., kammarrättsråd.

ZETHELIUS, E. G., f. d. kanslisekreterare.
Z ETHELIUA, F., kansliråd.
ZETHRJEUS, A. H., fondmäklare.
ZETTERLUND, C. R., kontorschef.

ÅKERRIELM, L., friherre, f. d. presiden t.

ÅKERLUND, E., godsägare.
ÅKERMAN, R., f. d. generaldirektör.
ÅSTRÖM, A., disponent. .
ÅSTRÖM, A., docent.

ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN J:OR, E., bankir.
Ö RTENBLAD, T., direktör.
ÖSTBERG, G. F., riksgäldsfullmä.ktig.
ÖSTBERG, J., kammarrättsråd.
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