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,,'NA:TIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 24 januari 1912•

Ordförande: Generaldirektören A. LAGERHEIM.

Till revisorer för granskning af 1911 års räkenskap utsågos
v. ,Häradshöfdingen P. R. Babe och Bankdirektören A. Hallin,.'

Disponenten E. J. Ljungberg höll, härefter ett föredrag' OIn:

Brännvinsbränning och nationalekonomi.

Titeln :.pådetta lilla föredrag förefaller säkerligen ulångell 11lycket
egendomlig, hvilket jag ingalunda undrar på. Jag vill ej, ~llpptaga

tiden med f~rklaringar till denna titel utan börjar lned:
Produktionen af sprit inom vårt land under tioårsperioden 1/10 1900

_1/10 1910 uppgick i Ine4eltal per tillverkningsår till 40, 982,550 liter
Iued 50 procents - sprithalt, däraf pressjästfabrikerna hidro.go' nlcd
6,'151,2321iter per år, erhållna SOlU biprodukt. Råämllet för sprit~

tillverkningen utgöres SOln be}{ant af spannrnål, och rotfrukter..
" De olika slag' af spapnulål och rotfrukter,. sonl under ny~sn~mnda

tioårsperiod förbrukat's ~åväl till brännvin sonl till lJressjäsi(abrika-
tionen, framgå af följande samman'stäIlning: . .,

,1\ '



2
1~)12 den 24 januari.

SpannIl1ttl. Brännerier. Jås tfabriker. Sun1ma.

Hvete kg. 4,373,565 601,838 4,975,403
R.äg .................................~) 8,054,197 45,788,571 53,842,768
Korn .................................» 25,245,547 69,561,067 94,806,614
Blandsäd » 54,664,773 711,175 55,375,948
Hafre .: : » 1,976~855 2,188,338 4,165,193
Majs ..............» 50,356,399 ·6,445,495 56,801,894
Bohvete » 2,250 982~393 984,643
Ris , » 37,970 161,305 199,275

Summa kg. 14~,7J.1,556 126,440,182 271,151,73~

Potatis 111. .15,620,667 284,746 15,905,413-
Hvitbetor » 1,777.,762 1,177,762
Gråstärkelse kg. 3,521,200 3,521,200
Melass » 31~190,441 13,371,523 44,561,964

Under tillverkningsåret 1909-1910 användes. dessutom 650,180
kg. maniokarot, hvaraf vid pressjästfabrikerna 53,600 kg.

Värdet af den för sprittillverkningeIl använda spannmål, rotfrukter
111. In., lned undantag af hvad som åtgår för pressjästfabrikationen,
uppgår ~riligt sanlmanställning af, direktör E.' Hertz, Göt~borg, för åren:
1900-1901 till..................................................................... 6,477,102 kr.

1901-1902 » 7,328,710 »

1902~1903 » 4,691,824 »

1903-1904 4,858,895 ».,

1904--:-.1905 ».. 6,044,630 »

1905-1906 ».............................. 4,802,468 »

1906-1007 .» 6,505,226 »

1907-1908 ».................................................. 6,763,044 »

1908-1909 ».............. 6,210,355 »

1909 --'-191 O » :.............. 4,756~246 »

58,438,500 kr.

Den areal inägojord, SOlll erfordras. att franlbringa de för sprit

tillverkningen i vårt land erforderliga rääI:nnep, uppgår enligt af agro
nomen L. G. Hagströnl 'verkställda beräkningar till omkrjng 30,000

tunnland.
Sedan vi nu angifvit landets produktion af sprit, torde vara af

intresse' att se några siffror onl Sveriges spritkonsuintion *).. Den är

ju en af dagens brännande frågor. Vi a~föra härnedan :

*) .Med inräkning af ilnporten och frånräknande af exporten.
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Sveriges konsumtion af 'sprit under tioårsperiode.n 19ÖO~1909.

1900 ~ .
1901 .
1902 .
1903' .
1904 .
1905 .
1906 .
1907 .
1908 ..
19'09 .- .

Till förtäring.

Liter.

44,515,378
44,538,905
40,619,729
38,904,979
36,806,959
37,314,693
39,361,649
39,656,781
36,024,768
32,931,842

390,675,683

Denatureradt
och öfrigt skatte

fritt brännvin.
Liter.

2,696,316
2,711;352
2,969,381
3,1.25,214
3,152,879
3,773,591
4,285,488
4,730,716
4,849,826
5,156,076

37,450,839

Total.'

Liter.

47,211;694
47,250,257
43,589,110
42',030,193
39,959,838
41;088,284
43,647,137
44,387,'497
40,874,594
38,087,918

428,126,522

Häraf franlgår det glädjande faktum, att· förtärandet af brännvin
sannolikt till god del till följd af nykterhetsverksalnheten:nedgått med.
ej nlindre än" 26 procent .unde·r tioårsperioden 1900-1909 *). .On1
närmaste tv'enne tioårsperioder koninla att visa .lika franlsteg, vore
111åletvunnet utan rusdrycksförbud.

Användningen af sprit för tekniska ändanlål har' ökat llled nära
tOO'procent ~n~er förenälnnda tioårsperiod, och det är stora utsikter
för att franltidens tekniska indust~"i kOIDlner att 'använda sprit till
många ·för n1änniskan nyttiga ändamål, hvarom lneralängre' fran1.

Då det ju är allmänt bekant, att 111an vid Skutskär och Domn
arfvet. sanlt 'vid Bergvik' frainställer sprit 'utan att därtill ailvända
spannnlål och rotfrukter, vill jag bärnedan redogöra för 'denna nya
sprittillverkning, dess uppkomst och utveckling.

På en järnvägsresa nlellan Storvik-Stockholnl för ett' par tiotal
år sedan hade jag nöjet salnmanträffa ,med ingenjör C. D. Ekman,
som var den förste, som inom vårt land började med sulfitcellulosa
tillverkning, nämligen vid Bergvik, ungefär samtidigt med professor'
Mitcherlichs arbeten' i Tyskland.

Han ll1eddelade mig, att han- bIifvit förbjuden uts~äppa sulfitlut i
Themsen och därför lnåste flytta den fabrik' i London, för hvilken han

.*) Under år 1909 rönte konsunltionen inverkan af spritförbudet. Under 1910 har
konsumtionen varit nlelJau 35 oeh 36 milj. liter. '
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var föreståndare, frän qen plats, den hade, till en annan. Han hade

gjort försök att koncentrera luten och vidare bearbeta den och visade

mig några prof på de produkter, han ,lyckats franlställa, däribland dextrin .

.. ' Något år efter reste jag till Berlin och besökte utgifvaren af

Papierzeitung, Geheinlerath Hofm~n, och rådgjorde nled honom om
de försök för tillgodogörande af biprodukter ur sulfitiut, SOUl v/oro

utförda i Tyskland (sprit och garfänlnen), samt onl någon fabrik för

utvinlling af dessa produkter, i stort· redan existerade. Jag fick den

nedslående upplysningen, att man öfvergifvit försöken, enär de ej

visat sig lönande. I" början på 1900-talet anmodade jag föreständare})'

för j fabriken i 'Skutskär, ingenjör Si~ten Sandberg, att försöka med
neut.l~alisering 3:f' luten .. lned. k,a)k ,och därefter sätta luten i jäs~ing,

då. ,sO,ckerarterna, på det sätt~t borde kunna förvandlas till ~tyl~

alkohol. Detta försök, läuulade icke lofvande resultat, 11varför fr~gan

fick hvila.
Sedernlera konl professor Buchners nled Nobelpriset belönade upp

täckt,att s.ockerarter kunna, öfverföras till etylalkohol utan lefvande

ferment" Oln nlan till sockerlösningen tillsatte en vät~k<i''(e~nzynl), i

hvilken jäst. lefvat. Detta' gjorde, att jag, dä jag' senare erhöll, bref

från den 'bekante ingenjör R. F. Berg, i Lilnhamu', i hvilket han er

bjöd 111ig att ingå som delägare,' i ett bolag, som skulle bildas 'för

att fabriksmässigt framställa sprit ur, sågspån efter en af ingenjör

Gösta ,··Ekströln utarbetad och patenterad nletod,' svarade, att.: jag icke

v~r hågad deltaga 'i ett sådant bolag, IDen onl ingenjör EkströlU~vore

ledig och ville taga anställning hos Stor'a Koppärbergs bergslags
aktiebolag, för fortsättning· af försöken att ursulfitluten utvinna' etyl

alkohol, vore jag villig antaga honom för ändamålet ifråga, hvilket
anbud herr ·Ekström 'antog.

Ekströn1s arbete visade sig" ganska snal~t gifva godaförhoppIiii.1ga~-a,.

och 'resultaten :af ,laboratorieförsöken,. kontrollerade af- .lltonlstående

kemist" ledd'e till att', Stora Kopparbergs, bergslags ~tyrelse först: be
slöt· bygga: en" fabrik vid Skutskär, sedan. utvidga densall1lua samt

·därefter ,bygga; eli fa.brik' äfven vid ·Domnarfvets pappersbruks' sulfit

fabrik. l'illverkningen i dessa båda "Iabrike~~'är nu i full drift, och

där ;tillverk~s för, närvarande 8,000 "liter 50-procentig sprit p.er dag,
llvilketgör .2,400,000 :'liter' per ,"år. l{valiteten af :den tillver~ade

varan synes, 11vad renhet beträffar, fullt kunna jämföras llled sprit,
tillv.erkad' af snd eller pot~tis, 'hvilk~t tydligen franlgår af, det intyg}
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som professor Mörner i Upsala utfärdat öfver de undersökningar af
räSpI~it, från Skutskär, han· verkställt för ändamålet. . Professor"Mör

ners' intyg har i transsumt följande lydelse:
,»På uppdrag af bolaget (i skrifvelse af 30/4) har jag analyserat

prof å räsp'rit (här nedan betecknadt: A), enligt det förseglade profvet
bifogadt intyg (här närslutet) tillverkadt af sulfitcellulosa-affallslut från

Skutskärs spritfabrik, och får jag härmed afgifva rapport äfver resultatet.

" Till jälnförelsenlaterial harva från härvarande spritfabrik anskaffats
prof å »råSl)rit» (här nedan betecknadt: B) och »finsprit» (här nedan

betecknädt: e), båda tillverkade enbart af säd, hvaremot motsvarande

lnaterial, tillverkadt enbart af potatis -7- trots därpå inriktade försö'k """'
f. ll. 'icke stått till att uppbringa.,

1. A lkoholbe8tti~n,nin[J.

A. 95,2~ ~~ (voL)
B. 91,0 »

C. 96,3)1 »

2. Utseende.
Alla klara och färglösa.

3. Lukt (franlträdande under gnidning mellan händerna).

A. Nära nog ren alkobollukt; den svaga ,bilukt, som är för han

den,kan ka.rakterise~as ,SOlll aron1atisk, icke oangenäm.

B. Stark finkelIukt.
C. Ren alkohollukt.

Sl LltOl'ndön~e.

, Fränsedt ' den . bärofvan' under punkt 4 omnänlnda föroreningen

nled fri svafvelsyra i tydlig, onl ock ringa lnängd, hvilken föroreni~g

Blåste antaga's bero på någon tillfällighet (från vid l~eng,öritig af för

v~~ingskärl använd svafvelsyra?) och icke häl~röra från något pr~n

cipiellt fel j tillverkningsnletoden, visar sig sulfiträspriten i alla af

se~n~en vara renare än den till jä111förelse använda sädesråspriten
'och i renhetsgrad riärlna sig finspriten.

tJpsala 27/ 5 1911. '
Carl Th. JJ{örner,

Professor i medicinsk o('.h fysiologisk kemi
vid Upsala universitet.»

Sedan den råsprit fraInställts, sonl undersökts af professor Mörner,
ha ytterligare förbättringar i tillverkningen utförts.
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Destillations- och reningsapparaterna äro utarbetade af ingenjör
Ekströnl' j samråd med fabrikanten, Avenarius i Tyskland, och det· är
tack vare de för oss för ändalnålet särskildt konstruerade renings
appar.aterna, som det· lyckats att nå sådant resultat. I saknad af
vederbörligt tillstånd att i större skala rectifiera framställd råsprit har
intyg öfver. sådan sprits renhet icke ännu erllällits.

Sedan Ulan nu nätt så långt, att man utan att förstöra födoiiulnen
kan tillverka etylalkohol, sonl ·är lllinst.lika ren, om ej renare, .. och
således .. lnindre eller åtminstone ej mera skadlig till förtäring än annan
i handeln förekomnlande sprit,. synes det vara en stor nationa.leko:
nomisk fördel icke allenast för Sverige utan äfven för andra länder
att tillgodogöra sig de erfarenheter, sonl vunnits vid' Skutskär, hvari
genonl alla de födoämnen, spannmål och' olika slag af rot.frukter, SOlll

nu användas till brännvinsbränning, kunna för bättre ändamål n)rttjas,
nämligen dels till människoföda, dels till kraftfoder åt kreaturen~ . Im
porten af dessa varor -skulle därigenom minskas till fördel för' vår
handelsbalans.

Sveriges tillverkning af sulfitcellulosa närnlar sig' 600,000 ton.
Frän den affallslut, sonl erhålles vid denna tillverkningsnlängd, kunna
framställas cirka 60 llliJ.1ioner liter normalsprit af beräknad 50 procents
sprithalt, och dä brännvinstillverkningen i Sverige uppgick kalenderåret
1909 till 41,167,619 liter, synes, att· ieke all~nast. hela behofvet af
sprit och brännvin kan erhållas från sulfitlut utan åtskilligt därutöfver
till motorbränsle.

Ur sulfitluten kunna utvinnas 111ånga andra värdefulla äOlnen. Den
innehäller råmaterial för en storslagen kenlisk industri, för bvilken
en del pioniärarbeten äro utförda., men den vanligen svåraste,. delen
af de ,många problemen: at.t ekonomiskt vinna dessa änlnen återstå:r.

. , . ,

Mången torde häpna öfver den stora kvantitet sprit~ som på före-
nämnda sätt sk~llle konl1~a att produceras ~nom. vårt land. .Särskildt
torde detta blifva fallet rned alla, som arbet~ på nykterhetens fram
gång. Men 'spriten konlme~" helt säkert .till annan ökad anv~ndning

än till förtäring, nämligen till råämne för kemisk industri, sonl br~nsle

till explosionsmotqrer, särskild t automobil- och spårvägsmot.orer, i
stället för .benzin. Genolll särskild af alnerikanska regeringen tillsatt
kommitte har konstaterats, att sprit mycket väl kan användas till
motorbränsle,. och försök på Uddeholms järnväg att framföra. passa
gerarnlotorvagnar har utfallit tillfredsställande. Vidare kan den aUr'
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vändas till' belysning i stället för fotogen 111ed användande af särskildt

konstruerade la111por. Det är ock tänkbart, att en passande dynamo,

drifven af en liten spritnlotOI', kan genonl användande af de strölll

besparande 111etalltrådslanlporna leverera' elektriskt ljus till hvarje

villaiigare för väsentligt billigare pris, än Inan hittills vågat hoppas,

och de luktfria afloppsgaserna från en spritmotor, kunna allvändas till

rumsuppVä,r111ning eller kokning.

Elt utdrag ur »Wood-Waste Destilleries News», West Virginia,

Ohio, U. S. A., för oktober 1911 torde intressera:,

»Värdet af sågspån.

För endast några få år sedan ansågs sågspån af sågverksägare

för bara affall, SalU man, ville bli af 111ed på hvilket. sätt som helst och

så fort sonl lnöjligt. Hven1 SOln ville kunde få taga d.en och var v~l

konlInen. Det förekoll1 t. o. nl., ,att man betalade: folk för att fä såg

spånen hortkörd. Häri' har emellertid en ändring' inträdt. I stället

för att sågspånen betråktas sonl skräp, är den i hög grad uppskattad

och nled fördel använd på hundra olika sätt inom industrien.

Socker t. ex. tillverkas af sågspån. Äfvenså alkohol, hvilken sonl

bekant är grundämnet i alla spritdrycker. Vid en nyligen h.ållen

bankett, bevistad' af berölnda kemister från a.lla världens länder, ser

verades utmärkt konjak, destillerad ur sågspån. Den, var, fyllig och

111ild i slllaken, af, angenäll1 lukt och fullkolllligt fri frän lukt eller

smak af terpentin, och ingen af gästerna visste annat, än att det var
genuin dI'ufsafL förrän saken berättades.

GrundänlQet i öfver 20 olika slags explosiva, varor utgöres äfven

af sågspån. Det s. k. hvita eller gula krutet är blott och bart såg
spån, mättad 111ed vissa syror.

Alla sorters färgärnnentillv·e'rkas ,numera af sågspån och äro både

billiga och varaktiga. Ett kilogralTI sägspånsfärg kostar sålunda blott

ungefär hälften så ll1ycket son1 samma' kvalite af färgälnnet, extra

heradt ur kanlpesjträ, under det att sågspånsfärgen är fyra gånger

starkare vid färgningen ..

Framställning af alkohol ur sågspån.

1) I våra dagar produceras och förstöras lnilliontals t.on sågspån

dagligen.

~-'öl~enta staternas regering har redan jänlnat vägen genom sina
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uttömnlande bränsleprofningal', SOlll visa spritens öfverlägsenhet öfver
alla andra slag af .bränsle, oljor och gasolin för ljus, värme och kraft.
Geno'nl att ställa sin erfarenhet, af redan gjorda försök till förfogande
un~erstöder landtbruksdepartementet enhvar, S0111 vill engagera sig i
denna lagliga industri.

2) Spriten är världens blifvande bränsle. Man löper aldrig' fara,
att den skall taga slut. Så länge SOlll solen skiner pa våra fält,
komma de att producera densamma i evärldliga ·tider, och nlänniskan
behöfver icke längre frukta', att kolförråden skola uttömmas. Tiden
för användningen af sprit till .kokning, belysning och uppvärnlning
Ilar konl1nit., och användandet af denaturerad sprit för dessa och andra
husliga' ändaulål torde säkerligen bli allmän öfver hela landet. Hittills
har .kostnaden varit det förnälllsta hindret, men detta har nu blifvit
undanröjdt. Obeskattad sprit tillverkas nu faktiskt' så billigt, att den
framgångsrikt kan undantränga fotogen, gas och ~lektricitet i lampor,
ugnar. och' väl' IIIeelement, . och,. då den har: många. fördelar framför
dessa, betyder spriten en positiv förbättring för konsumenterna.

3) En 'apparat ,har installerats hos the United industrial alcohol
company i Cleveland, Ohio, sonl öfverför sågspån till,etylalkohol,. och
analyser visa, att denna etylalkohol har högre' värmevärde och är' af
högre renhetsgrad än sädessprit. Den kOIDlner att uppträda icke blott
som en billigare. konkurrent till sprit ur spannmål oell potatis utan
äfven sonl en lTIäktig konkurrent till fotogen och gasolin,. enligt hvad
de påstå, som studerat förhållandena. Fränsedt detta komnla lllillion
tals 11ektoIiter säd och potatis, som nu brännas. till sprit, att kunna
användas för näringsändamål.

Vinstbringande utnyttjande ~f affall.

4) Vi lefva i ekonomiseringens lidellvarf. Vi eliminera icke blott
aifallet, utan vi utfå äfven vinst däraf. 'Ti koncentrera våra a.nsträng
ningar på att nyttiggöra produkter, son1 förr ansågos vara skräp.

En känd kemist har lyckats llled att äfven i ekonon1iskt hänseende
lösa problenlet att framställa sprit i kristallisk fornl.

För en· fenlöring sprit i fast form kan man IlåIla ett 3-kilos stryk
järn varnlt i 55 lninuter, ~oka f~ira koppar kaffe, hålla en 8-tums
stekpanna varnl i sju l1linuter eller nog länge för att steka en biff
stek, koka upp en liter vatten eller värn1a en flaska barnmjölk två
gånger, göra färdig, en »Welsh-rarebit» i en glödpanna på bordet,
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h~lla en 7-tU111S grillpanna varnl i tolf nlinuter, hålla en värmedyna
varm i två tinlmar, hålla' en pannkakslagg varm i 8 minuter, hålla
en fotvärnlare varlll en half tinlme, värma ett halstel" nio 'minuter,
vulkanisera en lap'p på en auto111obilring.

Heulligheten ll1ed tillverkningen af denna sprit i stycken är nlycket
enkel och billig. Den kan erhållas mot en ringa penning. Spriten
kan tillverkas billigt i henllllet och säljas i butiker llled god förtjänst.
En profburk '111ed 26 bitar sprit i fast form och ett kök därtill sändes
franko per post mot insändande af 2 dollar.

WOOD WASTE DESTILLERIES Co

Inc. l'llheeling, West Virginia, U. S. A.»

Utonl Sverige, soru per år tillverkar nära 600,000 ton sulfitcellu
losa, tillverkas i Förenta staterna 1,200,000 ton, i Norge 200,000 ton,
i Tyskland 600,000 ton, i Frankrike 200~000 ton, i Österrike-Ungern
200,.000 ton, i 'Ryssland o~h Finland 200,000 ton. Om vid alla dessa
länders sulfitfabriker vidtagas anordningar för framställning af sprit
ur sulfitIuteil, skulle per år erhållas 320 millioner liter 50-procentig
sprit och af spannlnålsprodukt.ionen besparas en kvantitet potatis och
spannmål i värde af omkring 30 lllillioner kr., under förutsättning
att saUlma råänlne användes för brännvinstillverkning. i andra länder
som i värt land. Den för födoämnens framställande ny.ttiga arealen
skulle genom spritframställning ur sulfitlut ökas Illed 150,000 tunn
land. Canada, England och Japan ej här inräknade.

Trehundratjugo Iniilioner liter sprit. per år synas sonl en enornl
kvantitet, filen, då Ina11 jänlför denna kvantitet med världsproduk
tionen enligt »Jahrbuch des Vereins der'Spiritusfabrikanten in Deutscll
land 1909», finner lnan, att kvantiteten ifråga nlotsvarar endast 0111

kring hälften af världsbehofvet af denaturerad sprit. . Beräknad 50
procentig uppgifves tillverkningen af sprit i fören'änlnda årsbok
tusen liter:

Alkohöl. 'Denalureload sprit.

Tyskland 803,600
Österrike 324,440
Ungern : 207,784
.Ryssland : 836,400

'. Frankrike 505,800

318,.640
58,700
28,430

14,854
108,760
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4,730

574,290

De1!utul'erad spri.t.

31,600
8,576

.A.1kohol.

Italien 55,480
Storbrittanien och Irland............ 282,680
Förenta staterna........................... 505~88'0

Nederländerna 70,700
Belgien 61,900
Danmark. 28,000
Sverige 45,764
Norge 7,776
Bulgarien 130
RUlnänien 21,944

---------
Sunlma. 3,758,278

En omläggning a.f sprittillverk~ingen i vårt land torde från jord
brukets synpunkt ·vid första påseende förefalla nlindre önskvär.d, men
vid .närmare granskning' torde man finna, att öfvergången kan ordnas
utan förlust för vår modernäring, ty säden kan ju användas för 'andra
hättre ändanläI utan vidare, och, hvad potatisen beträffar, kan man
SOlD' i Tyskland inrätta potatistorkerier, vid' hvilka 62,5 procent af
totalvikten torkas bort, och den erhållna produkten uppgifves kunna
111ed fördel ersätta kraftfoder till· svin och nötkreatur men särskildt
till att ersätta bafre åt hästar.

Kostnaden. för en potatistorkanläggning n1ed' afverkningskapacitet
af 60 ton potatis, lnotsvarande cirka 16,5 ton torkad vara ll1ed endast
12 procents vattenhalt, är angifven till 62,000 mark.

För att på 100' dagar torka all den potatis, SOn1 nu användes till
sprit· (l ,562,067 hl. il 66 kg. per 111.), 103,096,4 ton, skulle erfordras
anläggningar af 17 gånger större kapacitet än den ofvan angifna och
en nyanläggningskostnad af omkring 1,054,000 kr. - endast ungefär
fyra tiondedelar af taxeringsvärdet för nuvarande brännerier. Taxerings
värdet för Sveriges brännerier med undantag af Hurfva och Alestad
lär uppgå till 2,595,986 kr. En· ersättning till bränneriägarna torde
kunna beredas på det sätt, att, 0111 brännvinsskatten exenlpelvis höjes
med· 5 öre per litel: OCll »sulfitspritell » i försäljningsafseende legalt
likställes med vanlig sprit, framställd af säd och potatis, så erhåller
~taten en ökad inkomst af .omkring. 11/ 2 millioner kr. per år, llled
hvilket belopp landets alla brännerier kunna inom två år inlösas. Så
snabb öfvergång torde icke vara önsklig eller ens 111 öjlig, enär det
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tår tid' att ordna tillräckligt ökad produktion af »sulfitsprit», hvilket
dock· bör kunna utföras inom högst fem år. Då spriten ifråga franl
ställes af sulfitlut.ens sockerhalt., borde den egentligen kallas sockersprit.

Vid ett af de största bolagen för tillverkning af sulfitcellulosa i
Förenta staterna är aftal afslutadt onl uppförande af en spritfabrik,
och det är ut.sikt, att denna fabrik snart skall I{Omnla att efterföljas
af flera.

,För de, värdefulla· bidrag,. direktör Eric Hertz, Götehorg, länlnat
till detta föredrag beträffande statistiska sammanställningar, anskaf
fande och samulanförande af bränneriernas taxeringsvärden och slut
ligen uppgifter angående potatistorkningen, ber ·jag härnled få uttala
min tacksanlhet.

Jag har härmed franl1agt result.atet af våra arbeten 111ed att ur atfalls
luten från sulfitfabrikerna utvinna. sprit, och jag hoppas, att de per

soner och institutioner, sonl närmast leda våra i~re ekonomiska ange~

lägenheter, skola vidtaga åtgärder, nödiga för att vinna dell.fördel för
vårt land,. som. här. påvisats, en fördel af så· pass betydenhet,. att
den torde. räcka att hvartannat år sjösätta en. F-båt, ja, kanske en
G- eller H-båt.

I anledning af föredraget yt.trade sig.:

Häradshöfdingen G. A. E. Kronlund: Jag tillåter .111ig interpellera
herr Ljungberg, huruvida tillverkningspriset för sulfitsprit ställer sig
så billigt, att denna vara kan upptaga konkurrensen l1led benzill.
Detta skulle för oss vara särskildt glädjande och bereda oss en stor
nationalekonomisk vinst af sådan betydelse, att vi hade alla skäl att
vara tacksamma mot den, som tagit initiativet till lösning af frågan.

Disponenten E. J. Ljungberg: Efter hvad jag från kompetent häll
erfarit, uppgår tillverkningskostnaden för sädessprit t.ill 50 öre per
liter och för potatissprit till 30 öre. Vi sälja vår sprit till spritringen
för 25 öre litern, således nl0tsvarande hälften af hvad sädesspriten
kostar. och ungefär 20 proeent under det pris, potatisspriten betingar.
Det är den fördelen nled användning af sprit för t~kniska ändamAl,
att den· icke transporteras som eldfarlig olja, utan att fraktkostnaderna
bli jämförelsevis .. billiga, samt att den kan förvaras utan särskildt
tillständ, och att man icke behöfver höja brandförsäkringsprenlierna..
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När sprit blir antänd, kan den släckas med vatten, hvilket icke' är
fallet ll1ed-' olja, då ju denna flyter ofvanpå vattnet ,och, brinner
lika bra.

__ ,Med detta har jag velat säga, att jag tror" det -vi liksOlll aln'erikanarna
kunna ha god förhoppning onl att spriten skall kunna konkurrera
med benzin för tekniska ändanlål.

Jordbrukskonsulenten V. Ekerot: Af föredragshållarens _sista ytt
rande framgick~ att man får taga sig noga i akt, ty i annat -fall kan
denna förträmiga vara konlina att bli en fara för det svenska folkets
nykterhet. rfy då spriten ifråga kan "användas till alla möjliga goda
och njutbara saker, så är det ju en viktig fråga särskildt ur nykter
hetssynpunkt, huruvida man skall våga sJäppa den i marknaden, enär
den på grund af sin smaklighet kunde bli farlig för det spritförbud,
son1 vi litet hvar gå och vänta på!

Det var en1ellertid icke detta jag egentligen ville säga, utan jag
begärde ordet' särskildt med tanke på potatisodlingens förhållande till
denna nya spritfabrikation, SOlD naturligtvis inom de distrikt, ,där
potatisodling och brännerihandtering äro synnerligen omfattande oc-h
ingA som ett viktigt ekonomiskt 1110111ent för hela landtbruket, kommer
att väcka blandade känslor. EIneilertid är det så, att potatisodlare
och brännvinsbrännare, bortsedt från detta, undra, hvad framtiden -bär
i sitt sköte. -Man är ju redan beredd på att inskränka bränningen
högst -afsevärdt, hvilket franlgår icke minst af de 'siffror~ som nämn
des i början af inledningsföraedraget, nämligen att brännvinsbränningen
i hög grad n1inskas, så att den på några är nedgätt från; öfver 44
millioner liter till 30 millioner senaste året. Följaktligen stå vi under
alla förhällanden inför en- nedsättning. I Kristianstads län ha vi det
så stäl~dt, att potatisodlingen i stället för att gå tillbaka går framåt
icke minst därigenom, att. de stora -al'ealer torr sa'ndjord, som förut
icke lämnat någon skörd, genonl - lupinodling blifvit Iner oeli mer
användbara i kulturens tjänst. så att man på dessa' förut: värdelös-a
jordar kan producera mycket stora lnängder potatis. Sålunda -skulle
från potatisodlingens synpunkt en ökad produktion af sprit eller andra
af potatis framställda produkter vara önskYärd. Emellertid har lnan
just icke någon. förhoppning 0111 att kun'na utveckla sprittillverknillgen,
utan' det enda lnan har att göra är att i stället söka använda pota
tisen till andra ändamål.

•
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Ett ä.ndanlål, som Ulan redan tänkt på, är att afsätta Inatpotatis

till Stockholm och de större städerna i mellersta Sverige och Norr

land, där ju ieke alltid tillräcklig tillgång, på sådan finnes. En1elJertid

är det ju',' en ,vansklig' sak att afsälta dylik' ,nlatpotatis~ detta bland

annat~ med hänsyn till ,den tyska konkurrensen', hvartill i år komnler

konkurrensen frän Östersjöprovinserna. l alJnlänhet tyckes det vara

så -- det vill jag 'säga er, herrar stockholn1ure! ,-, att, om potatis

kon1mer från' Skåne, den nlå vara aldrig så god, så villinan icke

gärna v.eta" af den. Man säger i alllnänhet, att.den skånska potatisen

äi" dålig, och jag är därför öfvertygad om att det möter så stora

svärigheter att afsätta Inatpotatis till mellersta, Sverige, s~ att vi

ka'nske 'få uppgifva den tanken. \'

," j', Då uppstår frågan: bvad skola vi göra lned den? Det har anvisats

en, 'annan väg~ som också redan blifvit delvis ,beträdd, nälllligen att

torka potatisen och använda den till fodermedel. Där ligger utan

tvifvel framtidens väg. Men om torkningen af potatis är lika lönande

för jordbruket som brännvinsbränningen, är, en' fräga, som jag icke

vågar inlåta mig på att besvara., Det tyckes en1ellertid vara så" att

bränslefrägan bär spelar en stor roll. Vid Vidtsköfle har, inrättats

ett· försökstorkeri, och där ha Ul~:18- el 19-procentig potatis kunnat

utbringa.s' flingor till ett pris af knappt 2 kr. per hektoliter potatis.

Då v'i, i alln1änllet måste, räkna med n1inst detta pris" för att potatis

odlingen skall bli lönande - Ile1st. ville man ha något 111era ~, så

f\r ju) deni1a affär icke särskildt lysande.

Det' fr'anlhölls, att man skulle kunna afveckla brännvinsbränningen

, på ,några få är. Ja, det kunde nog gå för sig, onl man kunde onl

ändra brännerierna till torkerier på den tidryn1den. Men härtill konl

mer äfven en annan sak, nän11igen att man I1låste ha afsättn'ing för

den stora' lllängd potatisflingor, som härigenoin kOlllmer i 111al:knaden.

Jordbruket är icke så ordnadt, , att l11a11 kan utfödra dessa fling~r

på' egendon:~arna, utan de luåste försäljas, afsättas äfven på andra

håll. Det Olåste sålunda pli ett foderämne, sOln~ sprides nästan Sve-

'rige rundt, för att det skall kunna finna afsättning. Under såda'na

förhållanden kOllllnel~ en annan viktig fråga till, nä111ligen fraktfrågan.

S9ID, kallsk~- någon af her,rarna har-sig beka~t ~ det är i hvarje
fåll 'ett, faktuIll ---:-, så äro' potatjsfl~ngorna i ,alhnänhet gapska lätta

och ,'skrY,mmande. , Man kan lltun extra ätgärder' päcka endast. '25,

högst 30 k'g'. i "en vanlig s'äck. De äro sålund~ ~ätta~'1e än kli. 'Deras'
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vikt närnlur' sig en tredjedel af kliets vikt. Dessa potatisflingo'r äro
sålunda dyra att frakta, och skall det bli någon afsättning, ,kräfves
det därför, att järnvägarna, S01l1 väl fä anlitas vid transporten, åstad
kO~,ma billiga frakttariffer~ för att detta inhemska, .billiga foder
nledel skall vinna spridning. I annat fall komma' dessa potatisflingol~

icke att kunna nled fördel spridas öfver Sveriges bygder.
Det är sålunda en hel del saker att tänka på. Potatisodlingen

kan icke nedläggas i något distrikt, utan att jordbruket går elI mycket
svåi' framtid till mötes, åtnlinstone tills nlan hunnit :inrikta sig' på
andra vägar. Följaktligen bör man trots allt söka upprätthålla
potatisodlingen" och' att utnyttja potatisen på ekononliskt sätt. Skall
så ske, kräfvas nlålmedvetna fortsatta experiment för dess tillgodo-,
görande 'äfvenS0l11 frakttariffer, som tillåta, att varorna sändas Sve
rige rundt. Och i öfrigt, spela här in .förhållanden, som nu icke
kunna öfverblickas.

En annall sak är, att, 0111 denna torkning kalnmer till stånd: och
lllan 'där kunde som bränsle använda ,denna ·härliga drufva från sul
fitfabrikerna, så 'vore det en underlig ödets skickelse, att den ene
konkurrenten skulle 'tjänå den andre på så: sät.t nämligen; att torke
rierna därigenom skulle undgå att importera stenkol, h'yaraf eljest
kOlnnler' att .åtgå stora mängder.' Det vore en -fråga ·att utred~, om
spriten k'an ·användas 'äfven. till detta ändamål.DeIi skulle då minska
inlporten af stenkol, kanske i rent af onödiggöra den.

Jag har tillåtit mig att göra detta lilla inpass och kllnde nog
ha åtskilliga andra saker ,att tillfoga. Så' t. ex. utgör'i 'de ·trakter,
där brännerinäringen, står högt~ .. biprodukten, dranken, ett nlycket '
värdeflillt' och uppskattadt fodernledel.

Riksdagslllannen J. ·P. Jespersson: J~g anser, att nlan bör gå för
siktigt tillväga" innall man ,börjar använda de nya metoderna, så att
lIlan icke sätter i gång en stor fabrikation af sulfitsprit, innan man har
någon garanti för att, onl det blir spritförbud, staten lämnar något
slags vederlag ti,U fabrikerna.

Disponenten E. J. Ljungber~: De up~gifter, jag lämnade angå~nde

produktion'skostnaderna för spr~t, har jag af en fralnstående lnedlem af
spritringen. Jag sade, ~tt vi sålde vår sprit för 25 öre per liter, men
jag nämnde. icke någonting om tillverkningskostnaderna, som jag hoppas
skola ställa sig mycket. billigare.
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Huruvida vi skola ha utsikt att konkurrera IIled stenkol beror
på den användning, SOIIl afses. För storindustriens del torde det icke
vara möjligt, 111en gäller det småindustrien, framdrifvande af trösk
verk o. s. V., är jag säker på att det går.

Jordbrukskonsulenten V. Ekerot: Då jag antydde nlöjligheten af
att spriten skulle kunna uttränga stenkol, tänkte jag närmast på att
den skulle kunna användas som bränsle vid de fabriker, där pota
tisen skulle förädlas.



NA'TIONALEKONOlVIISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 12 mars 1912.

Ordförande: Direktöre'7~ s. PALME.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Direktören N. P. MathiaBson,
» K. Anderso1~,

» S. A. Loven,
Disponenten O. Sandströfn,
Jägll1ästaren E. Andersso1~,

Godsägaren E. Wei1~berg och
Disponenten v. Foli1~.

Fil. Doktor J. Guinchard höll härefter ett föredrag Olll:

Billiga bostäder i Stockholm.

Herr ordförande, lnina herrar! I väl 11varje stads lif återkommer
111ed vissa mellantider en fråga, llvilken IDan brukar beteckna såsonl.
särdeles brännande. Det är bostadsfrågan. Vi veta alltför väl, att
denna fråga på sista tiden dryftats synnerligen lifligt hos oss. Så är
äfven förhållandet i en stor del andra städer, och den indirekta an
ledningen till detta föredrag har utgjorts af en förfrågan, sonl atläts
t.ill stadsfullnläktiges i Stockholm ordförand~ från en i Paris för ända
111ålet tillsatt kOlnillunal kOm111itte. I Paris gå bostadsfrågans vågor
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högt. Tidningarna debattera den, parlanlent~t, stadsfullmäktige lika
ledes, och frågan har där visat sig vara af synnerligen vidtomfattande
natur~ Det har bland annat talats on1 upptagande af lån på 200 a
300 nlillioner francs. Den förfrågan, jag omnänlnde, h~de riktats till
stadsfullnläktiges ordförande antagligen därför, att parisarna, som voro
här för några år sedan på ett »koffilllunalbesöl{», funno bellag i sta
den med dess prydliga byggnader och nu' ville höra våra erfarenheter
i bostadsfrågan. En anmodan om utredning riktades till nlig, och ju
n1era jag studerade denna fråga, desto större intresse fann jag, att
en fylligare utredning skulle äga. Resultat~t blef en enquete. Den
kunde ju icke innehålla någonting speciellt n)Ttt utan måste utgöra
ett 8a11~1l~a1t8tälla1tde af. kända fakta, lnell i själfva sanlmanst.ällningen
ligger något att taga vara på. Man öfverskådar ju ej lätt elI så vidt
Olllfattande fråga och de åtgärder, SOIU dåraf föranledts. Den franska
förfrågan var särdeles detaljerad _. den innehöll allt under solen från
bostadsfrågans synpunkt sedt. För att klargöra dessa förl1ållanden
och gifva en bättre förståelse af spörsmälet gjordes en expose ll10t
bakgrunden af de faktorer, i hvilkas belysning bostadsfrågan bör ses.
Till denna har jag jämväl låtit utarbeta diagran1 och tabeller samt
en karta, SOlU icke är reproducerad iförevisningsskick, lllen hvaraf
små exenlplar här utdelas. .

Jag vill då till en början påpeka, att den bakgrund, Inat hvil
ken bostadsfrägan, bostadsproble,n1et, bör skAdas, gifvetvis i frän1sta
run111let är, befolkningsrörelsen. Under det nyss tilländagångna seklet
harStockholnl haft att uppvisa en synnerligen liflig befolkningsrörelse.
Om 111an betraktar det första diagramll1et: »Folkökningen i Stockholm
åren 1721-1910», så stiger kurvan först åren 1721-1735, löper sedan
under många år nästan horisontellt och stiger från år 1840 skarpare.
De första siffrorna datera sig från år 1721 - egendolnlig~ nog finnes
det siffror för Stockholnl så långt tillbaka. Men vi kunna hörja
onlkring år 1800. Stockholnls folkmängd utgjorde då vid pass 75,000
personer. Om vi söka den punkt, där kurvan visar, att folkn1ängden
fördubblats, d. v. s. uppgår till 150,000 personer, skola vi finna, att
denna punkt ungefär n10tsvarar året 1875.. På sjuttiofem år Ilar
alltså Stockholms folknlängd fördubblats. Under' 1800-talets sista
årtionden blef folkökningen starkare. Under åren ',1875 till 1900
skedde ännu en fördubbling af folklTIängden från 150,000 till 300,000
personer, och från år 1900 till· närvarande stund hafva vi kOlllll1it

2
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upp till en siffra af närUlare 350,000 personer - det sista represen
terande visserligen en svagare lllen -dock en betydlig folkökning äfven
detta. Det sagda tyder på hvad man skulle kUllna kalla en arne
ri~ansk utveckling, åtnlinstone bvad beträ.ffar senare delen af nittonde
århundradet. Såsonl naturligt är, har folkökningens stegrade hastig
het fruInkallat motsvarande byggnadsverksamhet, och utan allt tvifvel
har det i Stockho]nl under senare årtionden byggts lika mycket sonl un
der flera århundraden förut. I stort sedt har också bostadsproduktionen
kunnat hälla jänlna steg lTIed folkökningen. Onl nlan enlellertid följer
kurvan, finner man, att det i själfva verket förekoll1n1it en växlande
folkökning af ettusen ända upp till tiotusen personer per år. Folkökning
och bostadsökning hafva ibland'icke följts jälnnt åt, utan tenlporära rubb
ningar hafva fÖrekomnlit. En starkare folkökning betyder bostadsbrist,
stagnation i folkökningen åter ökad bostadstillgång. Detta har fram
kallat förhållanden, som äro af alla kända. Exelnpe]vis rådde år 1870
och i början af följande decenniulll utpräglad bostadsbrist. I lnidten
och slutet af i880-talet och början af följande decenniulTI rådde bo
stadsöfverflöd, hvilket under slutet af 1890-talet och under större
delen af innevarande århundrades första decennium efterföljts af större
eller 111indre bostadsbrist igen. Jag upprepar det kända faktum, som
ligger inför våra ögon, att en vågrörelse gör sig gällande ifråga om
dessa förhållanden. För närvarandehafva vi lefvat uti stark bo
stadsbrist ända tills på sistone, då bristen såsom bekant gifvit efter
något. För att få en öfverblick af dessa förhållanden betrakta vi
diagramnlen. Vi finna, att de återgifvas rätt väl på diagrain 2: _» Bo
stadstillgång OCll medelhyra» . Bostadstillgängen är här satt lika ll1ed
lediga bostadseldstäder i procent af hela antalet bostadseldstäde:".
Man brukar anse en siffra på lnellan 3 OCll 4 procent såsom nlot~

svarånde norlnal tillgång (det är den streckade linjen, dragen midt
öfver diagralnmet). Denna normalsiffra får icke förväxlas 111ed den
siffra, son1 lTIotsvarar norulaltillgången på lediga lägenheter, hvilken
uppgår till _2 a 3 procent. Förstnälnnda siffra sjunker till år 1.898,
då den är nere vid l11inilllunl, knappast en half procent, stiger äter,
sjunker därpå något och är nu åter i stigande. Den utgör nu om..
kring 21/ 2 procent, d. v. s. vi äga nu icke fullt normal bostadstill
gång, men siffran tenderar n10t den nornlala. Den andra kurvan,
SOln på diagranlnlet utgöres af en prickad linje, motsvarar uppgifter,
hänltade ur J. H. PaInles arbete: »Stockholms bostadsfråga» , tryckt
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år 1903. Denna kurva eller den approxinlativa kurvan för 111edel
hyra är så lllålande i förhållande till bostadskurvan, att jag med flit
lagt in den i diagrallllnet. IVran kan iakttaga en tydlig korrespondens
111e11an de båda kurvorna: när den ena stiger~ sjunker den andra. De
äro så att säga hvarandras spegelbilder. Hyreskllrvan stiger, nUr
ledighetskurvan sjunker.

Jag har därnled berört hyresförhållandena. Det är bekant, att
åren 1870-1885 stego hyrorna med 60 procent. 1886-1893 skedde
en regress med 25 a 30 procent. Åren 1894-1910 inregistrerades
åter en ökning af 7O procent. Siffrorna ha erhållits på det sätt, att
lllan lnätt hyresbeloppet per eldstad: rUlll och kök. . De absoluta
siffrorna är 189.4 äro 118 kr. per bostadseldstad, år 1900 154 kr.
och år 1905 172 kr. samt 1910 i det närnlaste 200 kr. Detta
representerar en ökning från 1894 på närmare 70 procent och från
år 1905 på onlkring 15 procent. Jag vill påpeka, att det är blott
en faktor, son1 jag berört, näinIigen bostadstilIgången, lllen en lllängd
andra faktorer spela äfven in SåSOlll tomtpriser, byggnadspriser ocll
konjunkturer i allnlänhet. Jag länlnar därhän dc skilda faktorernas
'relativa infiytande,resultatverkall är enlellertid den nu angifna.

Stockholnl är icke ensamt on1 dessa erfarenheter. Man har gjort
denl i alla storstäder och särskildt där den förhärskande hustypen blif
vit den stora hyreskasernen. Anledningen till att denna hustyp fram
kallat dylika förhållanden har ofta påpekats. Jag citerar Palmes
ofvannä111nda a.rbete, där han säger: »Det ligger nära till hands att
antaga, att en sådan gruppering» - å ena sidan ett jä111förelsevis ringa
antal husägare oell å den andra den öfriga delen af befolkningen,
hyresgästerna - »är i hög grad ägnad att hos båda parterna väeka
ökad benägenhet att till det yttersta utnyttja gynnsamma konjunk
turer" vare sig för hyresstegring eller hyresnedsättning. I denna endast
sällan och då endast för korta tider afbrutna intressekamp har rnino
riteten - d. v. s. husägarna - de största utsikterna att kunna
hastigt återeröfra förlorad mark, under det att majorit€tens - hyres
gästernas - nederlag vanligen blifva till sina följder mera varaktiga
och frainför allt genonl därmed förbundna lllänskliga lidanden för
samhället i dess helhet mera skadliga».

Med afseende på bostadskasernerna vill jag påpeka några siffror.
Vi veta, att i England, Amerika, Förenta staterna och Belgien använ
der man småhuset, enfamiljshuset, karakteriseradt bland annat där-
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11led, att i London 'Inedeltalet invånare per hus är sju till åtta (och i
öfriga engelska städer t. o. In. endast fenl a sex). Medeltalet invånal~e i
en af Stockholn1s fastigheter går upp till sextio. Detta innebär en vä
sentlig skillnad i byggnadssysteln.' Följden af detta system är, att fastig
hetsspekulationen i högre grad gör sig gällande hos oss'. Den är för
allmänt' känd för att man skulle behöfva närmare ingå på frågan.
Jag kan emellertid icke underlåta att a~gifva :några siffror, s'onl äro
karakteristiska. Under högkonjunkturen åren 1903-1907 beviljades i
Stockhollll lagfart å fastigheter, värda 800 millioner, en siffra, som
representerar ungefär hälften af stadens hela fastighetsvärde, som är
en och en balf milliard. I desså siffror ingå visserligen sådana fång,
där fasligheterna bytt ägare på grund af arf och giftorätt, 111en en
n1ängd köp och försäljningar äro å andra sidan icke däri inbegripna,
nämligen sådana, där köpen transporterats llled så korta tidsnlellanrum,
att lagfart ej särskildt sökts vid de olika transporterna. , Siffrorna äro
sålunda sannolikt för SIl1å i stället för för' stora. Ett därined sall1
11lanhänga.ilde förilåIlande är äfven fastigheternas exekutiva försäljning.
I vanliga fall brukade försäljningssulnlnorna utgöra olnkring 1,000,000
kr. Oln året, 111en under krisåren stego de till ,10,000,000 kr. per år.

En annan fakto'r, sonl påverk,as , är tomt.prisen, hvilka, särskildt
111ed hänsyn till kasernbyggandet, undergått stark st.egring, såsonl
jälllVäl allmänt är bekant. Det har sågts af en auktoritet, att åren
1880-1903, då goda tider rådde, tomtprisen ha stigit lned ända till
100 kr. eller nlera per kvadratmeter, och det är säkert, att 111ånga
tOlnter, som på 1880-talet ,såldes för 35 a 50 öre per kvadratmeter,
nu icke kunna köpas för lika nlånga kronor.

Jag 'län1nar kasernbyggandets inflytande på bostadsförhållandena
och nämner' j förbigående några ord Oln kreditförhållandena, innan
jag går in på en del detaljer. Kreditförhållandena voro förut rätt
illa ordnade. Det fanns inga särskilda banker för beviljande af
fastighetskredit. ' Nu hafva vi sedan år 1869 »Stockholms intecknings
garantiaktiebolag » och sedermera »konunga.riket Sveriges stadshypo
tekskassa» äfvensom »aktiebolaget Stockholms tomträttskassa». Till
dessa skall jag återkomma senare. Problemet är ingalunda löst.,

Jag vill nu göra en resume, innan jag, öfvergår till detaljerna,
OCll visa lItvecklingen af Stockholms bost.adsförhållanden under de
senare åren med några, få hufvudsiffror. Gången af det hela är unge
fär följande. ,Hyreskasernbyggandet dref upp tomtprisen ,och hänl-
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made byggnadslusten. Bostadsbrist uppstod. Hyrorna stego. Det
blef åter gynnsamt att bygga trots ökade kostnader. Den nuvarande
perioden kännetecknas af höga hyror, höga tOllltpriser och rätt liflig
byggnadsverksamhet. Det torde vara af intresse att höra den ut
veckling, Stockholms bostadstillgäng tagit under dessa är. År 1894
hade StockhollTI 182,000 bostadseldstäder, år 1910 258,000. Öknin
gen är 76,000 bostadsc~dstäder på sexton ål~, en ökning af öfver
fyrtio procent. 'Under samn13 tid har folknlängden ökats med unge
fär trettiotre procent. Bostadseldstädernas antal har således ökats
ll1era än folkmängden. Man bor bet.ydligt rynlligare och konlfortab
lare nu, och det är af stor betydelse.

Jag skall närnlare precisera detta genom siffl~or. År 1894 bodde
138 personer per hundra bostadseldstäder. År 1910 var Inotsva
rande siffra 127 pe"rsoner. Det låter icke så mycket denna nedgång
från 138 till 127, men man får ett begrepp 0111 11vad denna siffra
vill säga, om man räknar öfver, huru nlånga lediga bostadseldstäde~

Ulan skulle äga nu, onl man bodde lika trångt som år 1894. Vi
äga nu ungefär 6,000 lediga bostadseldstäder, 111en, onl vi bodde så
som år 1894, skulle' vi nu hafva 25,000 sådana lediga. Vi skulle
nle'd andra ord Hga till vårt. förfogande tre gånger flera bostadseld
städer, än hvad i normala fall behöfves, eller 8,500 stycken. En
111äktig utveckling i detta hänseende har alltså ägt runl.

Naturligtvis hafva vi icke erhållit denna förnlån gratis - långt
därifrån: Ganska karakteristiska äro de siffror, som lTIäta, hvad hvarje
person betalade i, hyra i genoms~itt förr, och hvad 11an betalar nu.
År" 1894 betalade Inan i personlig hyra 83 kr., nu betalar Illan 154
kr. Detta utgör en ökning under nämnda tid af åttiosex procent.
Ökningen i hyresstandarden enbart var, SåSOlll vi erinra oss, sjuttio
procent. Således kan man - vagt uttryckt - säga, att sexton till
sjutton proeent af hyresökningen gått åt för att höja den personliga
komforten. Man frågar sig, huru Stockholms invånare hafva kunnat
Ilåila ut med detta, och svaret ligger i den kraftiga ekonomiska ut
veckling, som karakteriserar hufvudstaden. Jag vill i detta afseende
lämna några siffror, hvilka, när nlan sammanställer dem, lnåhända
torde verka öfverraskande. Jag väljer dä standards~ffrorsåsoln »upp
skattadt fastighetsvärde», »uppskattad inkolDst» och »påförda ut
skylder» samt drager däraf några konklusioner. År 1894 utgjorde
Stockholms fastighetsvärde något öfver en half milliard kr. Nu har .
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det stigit till en och en half 111illiard. År 1894 uppgick den upp

skattade inkolnsten till något öfver etthundra Iniilionel" kr. Nu upp
går den till 0111kring trehundra l11illioner. De påförda ,utskylderna

belöpte sig år 1894 till åtta lllillioner kr. ll1en nu till onlkring. trettio
111illioner kr. Det är en väldig utveckling, son1 ligger hakonl dessa

siffror. Intressånt är att se, huru de fördela sig per invånare.
Man kan säga, att år 1894 på hvarje invånare kOlTI ett fastighets
värde af nära 2,000 kr. Nu kan hvarje invånare sägas rå on1 fastig
het till ett värde af 3,700 kr. Hvarje invånare hade år 1894 

barr1 och tjänstefolk inräknade - en lTIectelinkolnst af 0111kring 400

kr., nu är den 850 kr. Allt detta låter nlyeket vackert~ ITIen nu
kOnl111a vi till 111edaljens frånsida. Utskylderna uppgingo år 1894

till 32 kr. per individ. Vi betala nu ungefär 86 kr. per individ.

Detta innebär en ökning af närnlare tre gånger beloppet frän 1894.

Sädal1 är den ekonolniska bakgrund, Inot hvilken förhållandena böra ses.
Jag skulle också vilja tillägga inkorporeringsförhällandena. Dessa

skall jag beröra i förbigående SåSOlll jänlväl en faktor, hvilken i detta
fall inverkar. Jag skall närn1are Yidröra del1l sederll1era.

Jag ber därefter att få gå in något på detaljer. lIvad har då

gjorts för att förbättra bostadsförhållandena i StockhollTI? Jag vill

förutskicka en generell ann1ärkning. Man har i staden den föreställ
ningen, att lllyeket litet blifvit gjordt för bostadsförhållandenas för

bättring. Detta är en1ellertid en felaktig uppfattning! Man, har gjort

en hel del, ·on1 än sy~tel1~et 111edfört, att icke allt blifvit utfördt från

det alln1ännas sida, sonl lTIöjligen varit önskligt. Men man kan icke
heller begära detta llled den nuvarande kOlllIllunala organisationen,

·huru .duktiga än de personer äro, som sköta densan1ma. Maskineriet

är för trögt, när det gäller att taga enl0t så väldiga befolkningsvågor

sonl 150,000 personer på 25 år.
Jag vill indela ä111net i åtgärder från stadens sida, statens sida

och enskildas sida.
För att då börja lned åtgärder från stadel~S sida vill jag SåS0111

en inledning visa på, att staden låtit sig angeläget vara att angripa
problell1et på en lriängd punkter. Jag tager det 0111råde,. som ligger

tl1itt hjärta närillast: statistiken. Staden b.ar icke underlåtit att låta
»statistikens lykta» lysa på dessa förhållan·den, och tack vare denna

statistiska strålkastare har 111ycket godt kunnat göras, ehuru det icke
.är omedelbart klart för hvar och en, att statistiken influerat. Om till
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exen1pel en stadsfulll11äktig, S0111 tilläfvent~Trs högtidligt förklarar sig
aldrig läsa statistik, får se en tidningsnotis af innehåll, att 22 procent.
af snlålägenheterna i staden äro öfverbefolkade, så tror jag icke, att
han behöfver läsa nlera. Man kan vara förvissad onl att denna siffra
kOnl111er att vara ganska uts]~gsgifvande för hans röstning i bostads
frågan. Bakolll denna lilla siffra ligger å andra sidan en god del arbete.

Staden har icke blott låti~ verkställa bostadsräkningar utan äfven
Hlera ingående enqueter angående hygieniska förhällanden, sociala för
hållanden, golfyta och luftrynld per person äfvenS0111 en hel del andra
åtgöranden, hvilka 111an llläste känna till, för att bilden skall blifva
fullständig. Dessa frågor ha sederinera handlagts af ell konlnlunal
bostadskollllllitte under åren 1903 till 1907. Konln1itten har afgifvit
en 111ängd förslag, hvilka icke genast realiserats, 111en S0111 i' lllånga
fall utgjort utsådda frön och burit fru]{t. Åtgärderna kunna delas i

direkta och indirekta.
De direkta åtgärderna äro:,

uppförande af bostadshus för stadens egna arbetare äfvensom
för arbetare i allnlänhet;

uthyrande till billigt pris af bostäder i stadens gatureglerings-
fastigheter sanlt

inrättande af härbärgen och asyler åt husvilla.
Indirekta åtgärder äro i första rUllll11et
inköp af landtegendonlar i StocklJolt11s närhet för upplåtelse af

jord till egna heIll - en storartad rörelse - och vidare:

l~nderstöd i fornl af billiga ,tolnter och lån åt företag för byg
gande af billiga bostäder;

understöd i fornl af obligationsgaranti åt penninginstitutioner, sonl
stödja byggnadsverksa111heten, eller åt konnTIunikationsföretag;

förbättrande af k0111nlUnikationer genOlTI. byggande af hissar, in
förande af arbetartåg nled billig afgift 111. 111.;

inrättande af. kOlllnlunal bostadsinspektion.
Härtill kan läggas, att staden nu står i. begrepp att inrätta.

k0l11111Unal bostadsförnledling.
Detta är ju en rätt vacker meritlista.
Jag vill nu n.ä111na några ord orn de' sirskilda punkt~rna för att

så att säga sätta något kött på det torra skelet.tet. Till att börja

ll1ed några ord om stadens arbetarbostäder. Jag hänvisar i detta
afseende till tabellen: ) Billiga bostäder i Stockholm vid slutet af år
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Billiga bostäder i Stockholm

l L ä g e n .
I Antal

G r u p p e r. fastig-
Areal, Värde, 1) D ä r a f

heter.
hektar. mill. kr.

I allt. rena blan· äfrigabostads- dade
lägen. lägen. lägen.

heter. heter 2).
heter.

Stadens arbet.arbostäder.................... 27
1

15.82 7.221 778 I 761 I - 17

Stadens billiga bostäder (gatureg-
leringsfastigheter ; äldre siffror,
år 1902) .............................................. 722 3) 168.44 3) 33.25 4,877 4,038 342 497

Af staden understödda billiga bo·
städer .......;.......................................... 29 8.04 6.66 1,705 1,661 14 30

Statens arbetarbostäder .................... 13 6.20 4.55 450 443 2 5

Enskilda arhetsgifvares arbetar-
bostäder..............................................I 46 28.421 16.47 1,455

1
1,409

6: 1

37

Kooperativa bostäder ........................ 77 5.89 16.22 2,184 2,04.1 75

Slimma billiga bostäderl 914\ 232.81 I 84.37 1 11,
449

11

10,353 I 435 I 661
Hela staden 4) 5,702 1,008.9 1,446.08 93,732 76,448 I 4,109 I 13,175

H Y r o r.

G r u p p e r. Däraf fö r Medel -
l allt, rena blandade öfriga
kronor. bostads·

lägen- lägen. lägen. 1 rlUl1. 2 rum.

heter. heter. heter.

Stadens arbetarbostäder....................1 398,092 265,266 1 - 132,826
11

150 I 400

Stadens billiga bostäder (gatureg. I
leringsfastigheter ; äldre siffror, !

!

år 1902)............................................... 1,530,719 880,873 330,183
319'

663
1

114 . 191

.A.f staden understödda billiga. bo·
'städer .................................................. 461,772 433,844 14,454 13,474 178 699

Statens arbetarbostäder .................... 201,959 168,412 3,625
29'

922
1

204 400

Enskilda arbetsgifvares arbetar.
bostäder.....................................:........ . 881,878 11 422,102 16,570 I 443:206 I 154 135

Kooperativa bostäder ......................... 1,121,932 1,002,250 n2,357 56,325\

I Summa billiga bostäder/ 4,596,352113,172,7471 428,1891 995,416
11

139

I
312

Hela staden 87,777,060 48,253,847 8,247,346 31,275,867 202 482

A n n1. Tabellen afser billiga bostäder inom stadens administrativa område. Exempelvis En·
80ner (år 1911) är ej här redovisad. På grund af prin1ärm,aterialets neskaffenhet.kan redovisningen

1) Värdet är i allmänhet taxeringsvärdet; för gaturegleringsfastigheterna dock det bokförda
nerade hostads- och butiks- n1. fl. lägenheter. - 3) Mycket approxin1ativt. - 4) För hela staden
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vid slutet af år 1910.

h e t e r.

2&

Boningsrum och kök
(bostadseldstäd er).

D ä r a f

utan j' med
c.~~tral- ce.?tral- 1 rum.
varme. varme.

Specifikation;·af bostadslägenheter.

4 och
2 rUlll. 1 rum 2 rUlll 3 rum flera rUIn

och kök. och kök. och kök. och kök.

I allt.

D äraf

l rena i blan·
bostads- dade
lägen- lägen-
heter. heter.

732 4611 53 557 109 18 22 1,728 1,728 -

4,877

1,473

442

232

8

1,150

500 '

29

111

31

1

,646

913

338

661

199

57

243

10

5

227

8

13

10,136

3,114

997

9,060

3,069

988

1,076

45

1,311 1
2,184

11,o19 1

90,180

144

430 II
3,552

302

197

2,131 I
10,492 I

2 858 I 166
2 824 741

149 I 5,136 I 1,933 1

1,786 I 23,090 I 18,402

361 45 3'°1211 2,968 44
305 72 5,747 5,579 168

6171 3871 24,734 11 23,3921 1,342 I
8,601 14,077 259,367 2i2,~57 15,410 l'

H Y r o r. F o l k' nl ä n g d.

h yra kr. per
I per 100 m2

1

per 100

4 och flera I allt.
per bostads-

1 rUl11 2 rUIn 3 rum rum och bostads- fastighet.\ tomtyta'l eld-
och kök. och kök. och kök. kök. eldstad. städer;'),) ..

307 434
I

434
1

153 3,197 II 118 2 I 192I

169 260 403 97 20,953 29 1 202

253 397 660 141 6,421 221 8 207

334 482 f>63 170 1,730 133 3 174

278 409 571

I

142 5,632 122

1

2 192

8,184 II 106 14 14:1

242

I
330

I
435

I
I 122 I

46,117

II
.50.4\ 2 I 185

I314 511 753 I 199 343,832 60 3 I 127

skede med 324 fastigheter, innehållande 1,604 bostadseldstäder och en befolkning af c:a 2,500 per-
för öfrigt i alllllänhet ej var.a alldeles fullständig. '

värdet (inköpspriset för hela arealen, äfven den obebyggda). - 2) Blandade lägenheter afse kODlbi-
redovisas endast bebyggd areal. - 5) I rena bostadslägenheter.
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1910». Det finnes där en uppdelning i grupper: stadens arbetar
bostäder, stadens billiga bostäder i gatnregleringsfastigbeter, af staden
understödda billiga bostäder, statens arbetarbostäder, enskilda arbets
.gifvares arbetarbostäder och kooperativa bostäder. Siffrorna äro ap
proxinlativa. Materialet har varit heterogent att bearbeta och anger
lnera den inbördes storleksordningen än faktiska siffror. Siffrorna ge
·dock ett ungefärligt begrepp onl hvad det här är fråga onl.

Hvad beträffar stadens arbetarbostäd·er, så hal" staden sedan
ganl111alt sysslat med frågan Oln uppförandet af dylika. På 1870
talet uppförde staden arbetarbostäder åt stenhuggare vid gatuarbe
tena, hvjlka byggnader flyttades allt eftersonl .. dessa arbeten skredo
franl. Vid kyrkogårdarna uppfördes bostäder för arbeterskorna där
ute. Staden har pä' senare tider afsatt betydande belopp förbyggande
.af dylika arbetarbostäder. Det är till dato, Oln jag ieke lnis.stager
111ig, I fyra och en half nlillioner. kr., SOlll nedlagts i byggnadskostnader
för arbetarbostäder inonl staden. Taxeringsvärdet för dessa fastigheter

är· något högre eller o111kring sju millioner kr. I dessa arbetar
bostäder, so111 hi.nehålla 1,728 bostadseldstäder, härbärgerar stad~n

.en befolkning på öfver 3,000 personer, en siffra, SO~11 icke är liten.
Räknadt per 100 bostadseldstäder blir antalet där boende 192, d. v. s.
'närnlare två personer per bostadseldst.ad. Dessa billiga bostäder röra
,sig således 111ed en rätt stor befolkningstäthet.

Konlnler jag så till billiga hyror i stadens gaturegleringsfastig
:heter, så innebäl;a hithörande åtgärder en väldig apparat. Litet hvar

känner, att staden rår 0111 400 hektar eller en tredjedel af stadens
planlagda onlräde, hvilket 111an köpt in för att reglera gatorna. Af
·detta olllråde äro 188 hektar bestälnda till gator, och resten kan
disponeras för bebyggande. Under tiden tills gaturegleringen äger
TU111, söker staden exploatera fastigheterna. Man hyr ut. denl till
'barnrika fan1iljer för billiga hyror. Jag nälnner hufvuqsiffrorna, hvilka
.äro karal{teristiskå. En undersökning, gjord för några år sedan -
det är de siffrorna, sonl finnas här - Ilar visat, att i 722 dylika
Jastigheter funnos, öfver 10,000 bostadseldstäder. Dessa gAfvo i hyra
·en och en half millioner kl~., och där bodde nära 21,000 personer.

Det ä.r sålunda ganska betydan.de siffL~or,' det rör. sig on1. Lägen-
'heterna voro närmare 7 procent af saintliga stadens lägenheter.
Hyresbeloppet var öfver tre procent af saIntliga hyror. Folkmängds
tätheten i dessa »stadens kåkar:», sonlinan kallat dem, var rätt hög
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eller 202 personer per 100 bostads~ldstä.del~. Detta utgör öfver två per
soner per bostadseldstad -- en särdeles stor hefolkningsanhopning,
beroende gifvetvis på den stora barnrikedonlen hos de där boende
fanliljerna. Jag vill icke förneka, att dessa bostäder i många fall
varit af ganska dålig beskaffenhet, n1en de hafva likvisst varit bättre
än inga alls, och de hafva tjänstgjort såsom reserv. En 'Tärre olä
genhet, sonl jag icke vill eskanlotera bort, är den, att staden genon1 .
att slå under sig kolossala arealer och draga undan tonlter från den
alln1änna nlarknaden, höjt t0111tprisen. Stade11 har skördat betydlig
vinst af detta. Bokförda värdet å dessa fastigheter var 53 n1il1ione1'
kr., och staden torde hafva förtjänat 20 111illioner på dessa affärer.
Siffeorna äro »bokföringssiffror ». Enlellertid har en frisk fläkt konl
nlit in i dessa förhållanden, i det att nl0tioner väckts i stadsfulllTläk
tige, i syfte att ifrågavarande t0111ter lnå exploateras n1ed fästande
af länlpliga villkor vid bebyggandet, såson1 restriktioner för skapande
af enhetliga bost.adskvarter, snabb byggnadsskyldigh~t o. s. v. Dessa
olnråden skulle kunna blifva trädgårdsstäder, och 111an afser att upp
]~ta den1 111ed t0111trätt - allt .frågor, sonl på sista tiden kon1nlit

fralTI på stadsfullnläktiges bord.
Örver stadens hHrbärgen och asyler skall jag gifva en historisk

återblick. Under den stora bostadsbristen på 1870-talet inrättade
staden härbärgen, där de fattiga tinga tak öfver hufvudet. De, sonl
·kunde betala, erlade en krona i veckan, de andra bodde afgiftsfritt.
Ur hjTgienisk och llloralisk synpunkt kunde lTIRrl eIuellertid lnot dessa

härbärgen hafva åtskilliga annlärkningar att ~ra1nställa, och de gåfvo
äfven anledning iill sådana betHnkligheter, att de slopades, så snart
bostadsbristen gifvit efter. Ar 1899 kOll1 denna fråga äter upp i
forn1 af stadens asyler för husvilla" hvilka då inrättades. De äro en
icke liten institution OCll ge husrunl åt familjer, 111än, kvinnor Gell

barn, vid flyttningar. För erhållande af bostad fordras reIniss från
fattigvårdsn1yndigheterna. I härbärgena konllno vederbörande åter in
utan renliss. År 1905 inrättades ett natthärbärge, där husvilla ogifta

ll1än få bo högst feln dygn nlot det att de såga och hugga ved i en
till härbärget hörande vedgård. A asyl får husvill person stanna

högst fyra veckor. År 1910 åtnjöto 1,223 personer. tillfällig bostad
å asyler och 3,620' tillfällig bostad å härbä.rget. Siffrorna angifva
antalet fall och icke antalet särskilda personer. Det är alltså icke
uteslutet, att SaITIIUa person kan hafva haft sin ·bostad å inrättningen
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flera gånger. Hela verksanlheten kostade sistnänl1lda år 70,000 kr.
och gaf en inkonlst på 6,000 kr.

I detta sanlmanhang kan jag icke und~rlåta att påpeka, huru
sqnl stadens fattigvärdsanstalter i öfrigt läninat tak öfver hufvudet
åt en ll1ängd personer. Så har arbetsinrättningell när!nare 1,500
platser, och där kunna arbetsföra personer vinna inträde mot kontrakt
på viss tid." IIäl:igenom få de arbete och tak öfver hufvudet. On1
sättningen utgjorde 2,675 personer är 1910.

Staden har på nu sagda sätt utvecklat sig till att blifva en af
de allra största fastighetsägarna, och det kräfves därför en fastig
hetsförvaltning lTIed ordnad organisation. Som bekant förestår drät-,
selnämnden fastighetsförvaltningen i hufvudsak. Det är de s. k. »sta
dens hus», som sortera under drätselnänlnden. Denna har SOlll be
kant mycket göromål. Ett särskildt kontor för ändall1älet, hyres
kontoret, med en chef samt 22 tillsyningsmän eller vice värdar har
därför inrättats. Kontoret ~pptager hyrorna direkt kvartalsvis. St.a
den står alltså här själf SåS0111 hyresvärd, och detta har förvånat ut
länningar, som kommit hit.

För landtegendomarna har inrättats. ett särskildt organ, landt
egendomsnämnden. Den är af något senare dat.um, och skall jag
något uppehålla nlig därvid. Jag fäster de närvarandes upplnärk
salnhet vid en karta, som här finnes. Den är tagen ur Stockholms
kommunalkalender och bär titeln »Stockholms stads landtegendonlar
i början af år 1912>'. Inköp af dylika landtegendolnar är icke nå
gonting nytt. Redan p;i 1800-t.alet inköptes vidsträckta nlarker "nlest
för vattenlednings- ochhälsovårdsändamål, 111en från 1900-talets början
ha inköpen företrädesvis afsett utvidgning af stadens byggnads111ark,
på kartan betecknadt nled rödt. Detta kunna vi kalla för s~apande af
bostadsmöjligheter. Några siffror äro här på sin plats. I slutet af
år 1910 rådde ståden om landtegendomar på en areal af öfver 8,000
hektai~, eller mera än dubbelt så mycket som St.ockholms öfverståt
hållarskap omfattar. Inköpen ha betingat en SUlTIma af i det när
maste 11 nlillioner kr., således betydande belopp. Af dessa uppgå
de för stadsonlrädets utvidgande" afsedda egendomarna eller det röda
oInrådet på kartan till omkring 3,000 hektar.... Dessa områden, som
ligga närmare staden, ha kostat lnera än det öfriga, nämligen öfver
8 lnillioner af de 11. Bland dessa är det mest kända namnet En
skede, hvilket uu är förenlåL för exploatering. Egendolnen innehäller
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öfver 600 hektar och inl{öptes år 1904 för ett pris af 2 nlillioner kr.

eller omkring 33 öre per kvadratmeter. Jag skall uppehålla. nlig

något vid frågan onl Enskede, ty det är en rätt egendolnlig före

teelse detta, att en. stad i så stor utsteäckning uppträder såsom före

tagare på bo~tadsanskaffningens onlråde. De första försäljningarna i

Enskede skedde är 1906 oell afsågo SOIU bekant upplåtelse l11ed full

äganderätt. Det på seilare tider tillkonlna tonlträttsinstitutet hade då

ännu icke blifvit lagfäst. Man ansåg det enlellertid vara en stor fara,

att staden afhände sig äganderätten till lnarken, och på kOlnmunalt

initiativ genonlfördes en ändrad lagstiftning i detta hänseende. Det

tyska institutet Erhhaurecht - arfsbyggnadsrätten - o111planterades

i svensk jordlnån ocll blef vår t0111trätt. Vi behöfva enlellertid icke

taga tyska exenlpel för att få förebild'er, ty vi hade äfven i Sverige

vårt byggande på »ofri grund», en upplålelsefornl, SOIU icke var nflgot

annat än »tdnlträtt»~ 11enna företer dock betydligt förbättrade fornler

och går i princip ut därpå,. att 11larken skall förblifva i ägarens hand,

hvarenl0t nyttjanderätten Öfvergår till annan person gen0111 köp. Upp

låtelsetidell är nlinst 50, högst 75 år. Det karakteristiska för t0111t

rätten är jänlväl, att den l{an intecknas och fastigheten således blifva

förell1ål för belåning. TOll1trätten lllotsvarar, mycket nära äganderätt

till fastighet. I regel har det uppställts den bestämmelsen, att den,

sonl innehar t0111trätten, är vid upplåtelsetidens utgång berättigad

att lInder vissa förhållanden erllålla lösen för uppförda byggnader af

111arkägaren nled flera bestänllnelser, hvilka åsyfta att gifva tryggare

fornler åt exploateringen. ·Tonlträttsinstitutet bar användts för be

byggande af Ensl{ede i den största utsträckning. Stadsfullmäktige

hafva fixerat upplåtelsetiden för hostadstonlter till sextio år.. En viss

tonltafgift,. uppgående till 15 il 40 öre för enfalniljshus, 15 il 75 öre

för l11indre flerfalniljshus' OCll 75 öre a 1 kr. 50 öre för större fler

fanliljshus, allt per kvadratmeter och är, har bestä111tS. Stadsfull

ll1äktige hafva anslagit hetydande belopp för ända111ålet: år 1908

öfver 1 .l11illion kr. äfvensol1~ ytterligare 300,000 kr. Inalles hafva

t. o. 111. år 1910 af staden uppförts: icke lnindre än 117 byggnader

ä Eriskede, af hvilka 68 Seder111era försålts. Staden bar jänlväl an

vändt sig af vissa bolag, SåS0111 nlellanhänder. Dessa ha erhållit

låll dels för att uppföra byggnader dels ock för att i sin tur under

stödja enskild~, allt på v~ssa villkor. Resultatet är, att. vid 1~ 11
års ingång funnos vid Enskede uppförda 324 byggnader med 1,604
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eldstäder - ett rätt betydande antal _., och där bodde en folk

nlängd på 2,500 personer eller nlotsvarande en svensl{ sl1låstad.
Onekligen har en ganska kraftig utveckling ägt rUIn på det fåtal år,

un.ger hvilka denna verksalIlhet utöfvats. Ar 1906· skedde nä111ligen

den första försäljningen. För att underlätta verksanlhet~n har staden
användt sig af en annan mellanhand, aktiebolaget Slockholnls tonlt

rättskassa, hvilken år 1908 grundades på kOllllTIUnalt initiativ och
llled ändanlål attgifva byggnadskredit. Denna beviljas till 70 procent
af byggnadens beräknade värde. Anlorteringslån erhållas intill 7O a
80 procent af lösensvärdet -- således är latituden där nlycket stor.

Staden har iklädt sig en garanti för tonlträttskassalls obligationer af
5 111illioner kr. och är alltså indirekt främjare af hela· företaget.

I och Ined Enskedes bebyggande har konlnlunikationsspörsmålet
blifvit akut, och där ha framträdt de svårigheter, som alltid inställa
sig, då konlmunikationerna icke äro .j stadens hand. Staden begärde·

visserligen koncession nlen öfverlät denna på södra spärvägsbolaget.

Norra bolaget skall teafikera den af staden byggda spärvägslinjen till
Äppelviken och Br0111ma, där man afsett att exploatera ett onlråde

bland annat till egna henl åt stadens tjänstelnän. .Trafiken har på
grund af forlnella svårigheter dock icke kunnat komnla i gång nlen

torde öppnas i dagarna.
Jag näInnde i exposen, att staden upplåtit tomter och gifvit lån

åt vissa företag. Ar 1879 erhöll byggnadsaktiebolaget S:t Erik ett
dylikt lån å 100,000 kr. Staden har understödt flerfaldiga andra

företag af samnla art, såSOln t. ex. aktiebolaget Billiga bostäder, aktie
bolaget Stockbolnls arhetarhem och aktiebolaget Vanadislunden, såväl

nled lån: sonl med upplåtelse af billig tomtmark. Lånebeloppet har
fått stå inne lllOt köpeskillingsreverser, löpande med låg ränta. Såsom

villkor för understöd har enlellertid uppställts skyldighet för veder
börande bolag att uppföra smålägenheter med billiga hyror. Bolagen

hafva gifvit en genom föreskrift begränsad utdelning - byggnads

aktiebolaget S:t Erik högst eller 6 procent. En betydande lnängd

bostäder har på detta sätt åstadkonlmits. Jag· hänvisar till tabellen.
I dessa af staden understödda billiga bostäder finnas öfver 3,000

bostadseldstäder, OCll de 11ärbärgera en· folkmängd på öfver 6,000
personer.· Bostadstätbeten är naturligtvis stor _: 207 personer per 100

bostadseldstäder, men hyrorna äro tämligen låga. I .denna kategori
ingä äfven donationsstiftelser, såsonl »arbetarbostadsfonden till minne
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af den 9 februari 1853», »Vilhe]nl Go\venii 111inne» samt »B. A.
Danelii donationsfond», den sistnä11111da afsedd att bland annat bereda
tillgång till billiga bost.äder för .arbetande kvinnor.

Bet.räffande stadens obligationsgarantier i sanlband 11led gynnandet
af k0111IllUnikationerna, så har staden iklädt sig sådana till belopp af
inalles 10 millioner kr. för Stockholm-Västerås-Bergslagens' järnväg
och 1,7 lnillioner kr. för Stockholm-N"ynäs järnväg. I-Iärigenolll Ila.
konl1llunikationerna frällljats, och staden har äfven i detta afseende
gjort en stor insats för förbättrande af en af de viktigaste faktorerna
i bostadsfrågan. Jag återkolll111er såsom synes, OCll på goda skäl,
ständigt till kommunikationsfrågan. Jag tror, att 111an skulle kunna
likna en stads kOITnnunikationer vid blodkärlssystenlet i salnhälls
kroppen, hvilket för de syreinättade blodkropparna i salllllället, de'
arbetsfriska nlänniskorna, till sitt arbete och fraktar de syrefattiga,
de trötta, tillbaka. . Så länge denna cirkulation af friska och trötta
lnänniskor sker~ på ett väl afvägdt sätt, är salnhällskroppen vid god
hälsa. Onl Illan icke har 111akt att behärska detta blodkärlssystem,
inträder ohälsa, och fråga är, huruvjda icke åtskilliga förhållanden i
det k0111111Unikativa blodkärlssystemet råkat i olag. Staden har dock
gjort en del för att förbättra det. Den har tillstyrkt koncessioner
för spårvägar, och dessa hafva sedan utnyttjats, lnen själf Ilar staden
ej direkt ingripit. Min egen uppfattning är den, att k0l1l111Unika
tionerna böra vara i stadens hancl. Jag har redan angifvit detta i nlina.
inledningsord, men det är förklarligt, hvarför de icke kommit att
handhafvas af staden. När det norra spårvägsbolaget startades, var
lnan allnlänt öfvertygad däronl, att de människor, sonl där placerade
sina penningar, voro galna. Hellre kunde lnan då kasta penningarna
i sjön. Så resonerade man på 1870-talet. Det nya spårvagsbolaget
fick så en trafik på en eller annan lnillion passagerare om äret, och
det visade sig, att detta var en briljant affär. Ma.n bIef i hast
lnissunnsaul 1110t aktieägarna, nlen dessa borde ju äga rätt till sin
företagarvinst. St~den borde dock hafva passat på, när denna kon
cession gick ut, ty, äfven Olll staden hade gjort ett ekonollliskt
ofördelaktigt köp då, hade köpet blifvit fördelaktigt i längden. Förr
eller senare inträder nämligen rentabilitet. I Göte~org gick staden
så till väga, att den betalade, hvad säljarna fordrade. Trafiksiffrorna
på StockhQlnls spårvägar äro enorma. Under 1880-talet befordrades
en eller annan ll1illion passagerare 0111 året, under hästspärvagnarnas.
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-senare år 12 a 13 lnillioner ll1änniskor Olll året, under de första

.åren för elektrisk drift 20 lnillioner Olll året, och den dag, SOlll i dag

.är, öfver 50 millioner passagerare oln året. Dessa siffror afse endast

de norra spårvägarna, 'men siffrorna äro ju dock enorma. Hela den

lokala spårvägstrafiken olllfattar en transport af 60 till 7O 111illioner

människor årligen. Såsoln jag nämnde, har staden gjort 111ycket för

bostadsfrågans lösning, 111en den har gjort för litet för att lösa kOl11n1u

.nikationsfrägan och för att behålla kOllilllunikationerna i stadens hand.

En1ellertid har staden på sistone blifvit varse vikten häraf. Detta

·spörs~nål har behjärtats af en mängd utländska städer. Staden till·

-satte år 1908 en komnlunikationskommite, sonl år 1. 91 O afgaf ett

stort betänkande. Det är själfklart, att, när staden står inför frågan

{)111 inkorporering af åtskilliga grannsamhällen, måste en del hithörande

spörsmälses ur en vidare synvinkel, enär det ena griper in i det

.andra, och, om än kostnaderna - jag menal~ nu icke konlmittekost

naderna ~ äro höga, så utgöra dock konlmul1ikationerna de vik-

tigaste bland de faktorer, SOln bidraga till lösning' af bostadsfrågan.

De ll1edel, SOIU i detta hänseende läggas ned, t.orde icke vara bort

;kastade, huru stora de än för ögonblicket förefalla.

Jag lämnar nu kommunikationsfrägorna och öfvergär till frågan

·OUl bostadsinspektion. Den är äfven en faktor att taga vara på. För
icke länge sedan, år 1906, inrättade stadsfulllnäktige en sådan. Denna

luyndighet inspekterar och lälllnar godkännande åt nya bostäder san1t .

,biträder hälsovärdsnälnnden. År 1910 företog den inspektion af öfver

15,000 rum, deltog i' 260 slutbesiktningar och pröfvade 762 klagon1ål
-öfver osunda bostäder. En mängd dåliga lägenheter utrangerades,

,och förbättringar vidtogos i andra.

Frågan Oln bostadsförmedling kon1 upp år 1906 genotl1 111otion i
.stadsfullmäktige, att staden borde införa en dylik, när den nu redan

hade kOlnn1unal arbetsför111edling. Frågan föll 111ell har Seder111era

.ånyo upptagits och blifvit fören1äl för utredning gen0111 en konln1itte,

llvilken förbereder ett förslag onl' att stadens arbetsförmedling skall

förmedla uthyrning af smålägenheter - således bostadsagentur 
,.afgiftsfritt.

Detta är 'i korthet, ,hvad staden åstadkolnnlit. Kapitlet kunde
,utföras mycket 111era. Det finnes intressanta detaljer, men jag har

.bär endast velat beröra några af frågans olika hufvudfaser.

* *
*..
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State1~ har direkt 111edverkat till hostadsfrågails lösning genolll

att uppföra arbetarbostäder," lnen dess viktigaste insats' är en för

bättrad lagstiftning. I detta afseende må anföras utfärdandet af en

stadsplanelag, bestälnmelser oln tOlnträttsinsiitutet, beviljande af kon..

cessioner för kOlnmunikationslinjer, stadfästande af bolagsordningar
för lälnpliga "fastighetsbanker o. s. v.

Jag öfvergår nu till åtgärder från enskildas sida. Vi kunna då

nänlna enskild verksa111het, företag~n ll1ed understöd från stadens sida
i fornler, SOlll jag förut berört. \Tidl{ommande åtgärder från enskilda

arbetsgifvares sida och åtgärder af kooperativa bostadsföreningar "ber

jag att få hänvisa till tabellen. Man finner af denna, att enskilda

arbetsgifvares verksalllhet för anskaffande af billiga bostäder är rätt

betydande. Dessa bostäder äro värda 16 och en half millioner kr."
de rymnla 3,000 bostadseldstäder och härbärgera i det närmaste

6,000 nlänniskor. (Siffrorna torde vara mycket lågt räknade!) I

regel är det aktiebolag, sonl bedrifva denna verksamhet.

En annan form häraf är den kooperativa verksalllhet~n. Jag

tror, :att alla här" !lärvarande "torde erinra sig, hur denna forln uPP"

kom. Vid bostadsbrist slogo flera personer sig ~illsanlnlans och byggde

större hus, där hvar och en erhöll sin egen ägande bostadslägenhet.

Denna byggnadsverksunlhet var i början ganska populär men torde

nu vara ll1indre använd, då" ll1an är i tillfälle att erhålla de sinå

stugorna utanför stadens hank och stör. På sistone synes eineIlertid

tanken åter Ila börjat kOlllina till heders, i det Illan föreslagit byg

gande af kooperativa bostädei~ utanför stadsolllrådet, då det alltid är
billigare ll1ed större bostäder än 111ed "ll1indre. Såsonl synes inne

hålla dessa kooperativa bostäder (lågt räknadt!) 6,000 bostadseldstäder

och härbärgera öf~er 8~OOO ll1änniskor. Naturligen är det de lllera

välsituerade, SOlll bebo delll. Folkmängdstätheten är heller icke fullt
en oeh en half person per bostadseldstad.

l\led afseende på hyresbeloppen vill jag nälllna, att i allnlänhet
för alla »billiga bostäder» hyrorna äro icke obetydligt reducerade. I
stadens billigare äldre bostäder äro de cirka en tredjedel billigare än
vanligt i heja staden. Hyrorna i äfriga af 111ig nu angifna hostäder

äro icke så 11lycket nlen dock ej oväsentligt billiga~"e än hyrorna i
öfrigt i staden."

Med några" ord vill. jag äfven beröra frågan om befolkningstät
heten. Det är nä111ligen så, att, onl 111an räknar SåS0111 tillåtet, att

a
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två personer få bo per bostadseldstad - man kan göra detta, ty rum
IDens kubikinnehåll är. närnlare 34 kubikmeter i genonlsnitt och 15
kubikmeters luftkub är minimuln för hyarje person -, skall nlan finna,
at.~ omkring 22 procent af SIllålägenheterna äro för tätt befolkade.
Jag vill därnled hafva sagdt, att· trots det starka ingripande, sonl
gjoets frän det allnlännas sida, ofantligt mycket åt.erstår att göra på

.detta oIuråde. Vi få ingalund~ lägga händerna i kors OCll tro, att
allt är ·bra, som det är.

Äfven några ord om det kapitel, som rör byggnadskapitalets för
räntning. Detta är något, som nlindre intresserar mig såsom inledare,
men sonl i den följande diskussionen torde kunna· komma till synes.
Jag vill då nämna, att stadens fastigheter i vIssa fall icke äro så
dåligt förräntade, som man påst.år. Äfven Oln man räknar med gängse
byggnadspris, kommer man upp till en afkastning af närinare fyra
procent, allt enligt uträkning, som verkställt.s af stadens bYl~eskontor

och byggnaqskontor. Underhållskostnaderna äro beräknade till 1,3
procent. Ett respektabelt afdrag har sålunda blifvit gjordt.

Till sist några slutord såsom sammanfattning af det hela.
Genonl undersökningar - äfven statistiska och kOIDluittearbeten 

hafva de faktiska förhållandena ·blifvit noggrannt utredda. Genom
omfattande åtgärder, direkt.a och indirekta, har sta.densedernlera sökt
praktiskt bota bristerna och häfva olägenheterna. Nästan ingen sida
af. problemet har lämnats oangripen. Staden har uppträdt. som bygg
mästare af arbetarbostäder för egna och andras arbetare~ den har
uppträdt direkt såsonl hyresvärd för en stor del af stadens befolk
ning, den har i asyle~, härbärgen och andra anstalter gifvit tillfälligt
tak öfver hufvudet åt husvilla eller behöfvande, den har skapat egna
hem åt en stor befolkning ute på landet i den friska naturen, den
har uppträdt som långifvare, borgenslnan och understödjare i en nlängd
former, den har själf byggt spårvägar, hissar OCll andra kOlnmunika-.
tionsnledel eller medgifvit koncessioner för dylika för att möjliggöra
exploatera~ldet af mera aflägsna bostadsoITlråden, den ha.r skapat organ
för öfvervakande af bostädernas sundhet, och den står slutligen till
äfventyrs i begrepp att uppträda såsom officiell bostadsförmedlare.
Detta är ju en rätt läng nleritlista, Oln den också lllåste ses Inot
bakgrunden af det faktum, att åtskilligt ännu åtei~står att göra. Men
det är ll1in plikt såso·m statistiker, den där rannsakar hjärtan och
njurar, att framhålla både förtjänster och bri~ter. Staden har emeller-



Billiga bostäder i Slockholn1. 35

tid, såsom jag äfven framhållit, rönt understöd i sin verksanlhet såväl
af staten som af enskilda, hvilka senare besjälats af en verklig kOln
inunalanda och därför ställt sina personliga krafter till förfogande.
Sålunda har det lyckats att, om ej hindra, dock förmildra bostads
nöden. Denna måste gifvetvis ändock tidvis franlträda i en stad,
hvilken fördubblat sitt invånarantal på den korta tiden af ett par
decennier. Utan det gjorda ingripandet från det alllnänna skulle det
största elände kunnat framkallas, under det att man nu t. o. In. kunnat
pävisa goda frukter af de redan vidtagna åtgärderna. Vi kunna som
exempel hålla oss till de sanitära förhållandena, folkhälsan. Bostads
förhållandena - begreppet vidsträckt taget - äro som bekant en
prinlär faktor i detta hänseende. Stockholnl torde numera vara en
af de sundaste städer i Europa. Till dess ringa dödlighetssiffra, sonl
endast uppgår till 14 a 15 pro mille, kunna endast ett fåtal europeiska
städer uppvisa luotstycke. Utvecklingen framgår bäst däraf, att för
ett par decennier sedan dödligheten var 20 pro mille och i början af
1800-ta]et ända upp till 50 pro nlille. Eftersonl nu i Stockbo]~Il dö
5,000 personer onl året, betyder detta, att hufvudstaden, om den fort
farande hade samma. dödlighet sonl i slutet af 1800-talet, årligen
skulle förlora 7,000 personer genonl döden och med dödlighetssiffran
för 100 år sedan ej nlindre än 17,000. Detta innefattar sålunda ett
räddande af c:a 12,000 lif om året! Jämför denna siffra därnled, att
Stockholms ärliga tillväxt på senare år endast varit 2,000 personer.
Gifvetvis spela äfven andra faktorer in än bostadsförhållandena, men
dessa äro, som sagdt, grtindläggande härvidlag. Äfven för brottsligheten
har staden fördelaktiga siffror att uppvisa. Det besannar sig, att Ulan
genonl förbättrade bost.adsförhällanden skapar korrekti v både mot fysisk
och moralisk ohälsa. Det är emellertid af vikt att fortgå på denna väg,
ty, såsom sagdt, trots de vunna resultaten återstår ännu mycket att
göra, icke minst af kommunen, hvilken såsom en sanlhällsenbet af högre
ordning både har makt och skyldighet at.t här ingripa.

Jag tror mig ha påvisat, särskildt med hvad jag sist anfört, att
betydelsen af bostadsfrågan säSOln grundläggande.för ett sundt och
blomstrande sanlbällslif icke kan öfverskattas. Man kan samman
tränga dess betydelse i följande kanske något paradoxala fras, hvilken
eineilertid i mitt tycke är lika kort. som betecknande:' »Goda bostäder
ersätta både sjukhus och fängelser».
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I anledning af föredraget yttrade sig:

Arkitekten W. Klemming: Såsonl var att värlta af en stadens
tjä:nsteman, ägnade d:r Guinchard icke någon kritik ål stadens ätgärder,
utan han gaf snarare' en blonlstermålning. Han talade om statisti
kens lykta,' och det är ju ett mycket lä111pligt uttryck, men det
finnes också blindlyktor, OCll säkert är, att på den lyktan finnas blinda
sidor.

Det är åtskilliga faktorer, sonl af -de statistiska uppgifterna icke
belysas 111en gifvet måste belysas, onl man skall få en klar bild af
de s. k. bostadsförhållandena och bostadsfrågan. Då Ulan talar onl
hyrorna och deras stegring, får lnan ·.naturligtvis först OCll främst
tänka på ·det utrynl111e, som hyres, hur det förhåller sig vid olika
tidpunkter, hur det är inrättadt och beskaffadt, och hvad det kostar
att franlstälIa detta utrynl1ne, nled andra ord, frågan kan icke lös
ryckas från sådana synpunkter SOUl arbetslöner, 111aterialpris och det
upptagna utrymll1e, SOln 111änniskorna disponera. Det har i viss lnån
fralnhållits 111en doek ej, synes det nlig, tillräckligt tydligt betonats,
hvilken roll dessa faktorer spela in lned.

Nu hafva eUlellertid frall1förts andra synpunkter; det har talats
om hvad staden gjort för att åstadkoll1ma billiga bostäder, men det
hal' förklarligt nog icke talats Oln hvad staden underlåtit. Det har
framhållits, att staden köpt för 11 millioner' kr. nlarkolllråden, och
herr Guincbard ansåg, att denna siffra ·var stor. Den synes lllig
snarare vara synnerligen. liten. För jänlförelses skull kan jag nänlna,
att ett enda villabolag i Stockholnls närhet köpt nlark för cirl{a 4
Iniilioner kr. och till billigare arealpris, än hvad staden köpt sina
oluråden för. Tar man i betraktande stadens förvaltning af dess
nlarkolnråden, skall man gifvetvis finna, att den står långt tillbaka
för villaområdenas förvaltning; jag vill nu frånse de dåligt förvaltade
och endast se på de väl förvaltade.

I samnlanhang med det 111åste filan gifvetvis tänka på stadens
åtgärder för kOllllllunikationerna, SOlll villaområdena äro beroende af.
D:r Guinchard yttrade, att staden tillstyrkt koncessioner. .Jag vet
väl, att staden också gjort allt möjligt för att nl0tarheta koncessioner
och icke skytt några åtgärder därvidlag, ett förhållande, som' Stock
holIllS stad för öfrigt icke är ensam om. Man har förfarit på s'anl1na
sätt mångenstädes utol111ands, ll1en Inan Ilar till sist funnit det orik-
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tigt; man har· funnit, att ett salnhälIe~ komnluni~ationer ha en viss
likhet nled blodkärlssystemet - de förbrukade partiklarna söka ~ig

genonl dessa komnlunikationer till en p,unkt, där det finnes 111öjlig
het till kraftförnyelse. ,Den bästa punkten förkraftförnyelse är utan
för staden, i naturen~

Jag vill framhålla, med hvilka oerhördt nlycket lnindre resurser
olnråden utanför staden, ~e enskilda villaonlrådena, röra sig, och
hvilka oändliga svårigheter de haft att bekälnpa.

Däruled har jag kOlnmit in på den ekonolni~ka frågan, kredit
frågan, i hvad den rör bostadsväsendet. Det ilälnndes om denna
fråga, att den nu 111era var ordnad. l\fig synes denna f~'åga f<;lrtfarande
vara synnerligen oordnad. Det hehöfver blott vara en liten uppsjö
på pengar, genast stinllllerar man, så godt man kan, byggnadsverk
samheten gen0111 kreditgifning. Fräl). samma håll kan Inan vid första.
nedgång i konjunkturerna k()nstatera de mest lnoraliserande admoni
tioner öfver· osundhet i byggnadsverksamheten, och ,man yrkar på de
strängaste restriktiva åtgärder mot de såsom äfventyrare betraktade.
personer - man kallar dem »jobbare» --, hvilka syssla med bostads
frågans praktiska sida, framställandet af det mest primära för såväl
hygienen som för handel, industri, näringar, ja, för hvad vi öfver
hufvud taget behöfva. Vi känna mycket väl till, hurusoln fastighets
besittare i allm.änhet klandras mycket skarpt och skäras öfver en
kant med detta ord »jobbare»~

Hvad beträffar de alhl1änna åtgärderna, så nämndes i fråga om
lagstiftningen, att nlan förbättrat den genom stadsplanelag~n. Ja, vi
ha fått en stadsplanelag~ men jag lämnar därhän i hvad l11än den
förtjänar betyget bra. Jag vill franlhålla, att jag för nlin personliga
del har bitter erfarenhet af att det, tack vare stadsplanelagen, kan
d~öja åratal med meddelandet af det enkla tillståndet .att få bygga
om ett gammalt hus och göra. det till ett hygieniskt ordentligt hus.
Vi sakna i våra författningar en så enkel och naturlig bestänlmelse
som att det borde åligga byggnadsnänlnd att inolll viss kort tid fatta
beslut rörande inlämnade byggnadsritningar. .I Londons byggnads
ordning är denna tid satt till ett maximulll af 60 dagar. Där kan
det inträffa, att en och samma person begär att få bygga ett
hundra hus på en gång, en hel gata således. Och har ieke bygg
nadsnämnden gifvit sitt tillstånd inom 60 dagar, anses det ändock
vara gifvet. Vidare finnes där den bestämmelsen,. att nälllnden vid
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eventuellt afslag skall ange alla skäl för afslaget. Här kan det in- .
träffa ocll inträffar allt enlellanåt, att byggnadsnämnden afslår på ett
skäl, den sökande går till kungs, vinner' målet ocll kommer tillbaka,
och då är byggnadsnämnden färdig med att afslå på ett annat skäl.
Det finnes icke något hinder i författningarna för en byggnadsnäInnd
att afslå på det ena skälet efter det andra; författningarna ha stora
brister i detta hänseende. Man hade kunnat vänta, att kOInnlunal
styrelsen i Stockl101m gjort något för att afhjälpa dessa brister, då
det nya ·lagförslaget hänsköts till densamina, Inen den har intet
gjort.

Jag hade väntat, att d:r Guinchard skulle litet närmare gått in på
nlöjligheterna att inom värt saInhälle framställa billiga bostäder.
Som illustration till svårigheterna härvidlag vill jag ytterligare näm
na, att jag sysslar 'lned en ny byggnadskonstruktion, afsedd att åstad
komma prisreduktioner. i våra bjälklagskonstruktioner. Den är god
känd af de stränga tyska byggnadsnämnderna, och den har bland
annat i Wien fätt lnycket stor utbredning. Efter ofantligt många
svårigheter blef här i Stockholnl tillstånd beviljadt för nlig, men det

, behöfdes icke 11lera, än att en annan person i en obetydlig detalj icke
utförde' konstruktionen rätt utan fuskade bort den' - han hade för
sunlmat en sak -, det behöfdes icke mera; för att byggnadsnänlnden
skulle förbjuda utförandet .af konstruktionen. Jag står där nu med
111ina inköpta Inaterialier och nled· ingängna: entreprenader inför ett
sådant förbud. Man saknar här känsla.n af hvad som är de första,
de mest grundläggande faktorerna, då det gäller att skapa billiga
bostäder. Man stirrar sig blind på tomtprisen och jobberiet OCll

glömnler, att det icke finnes något område, där en så fullkomligt fri
konkurrens råder som på ·byggnadsområdet. Där finnas inga truster,
och någon sammanslutning för att hålta prisen uppe kan det icke
vara tal onl.

Med det sagda vill jag hafva franlhällit, att, för att billiga bostä
der skola kunna åstadkommas, kräfves det, .att luyndigheterna se till,
att de själfva ställa sig förstående inför det problemet, det må gälla
författningar eller annat. Det är, på detta som på andra områden
af stör5ta vikt, att man lär sig i~se, att tid är pengar.

Fil. Doktor J. Guinchard:, Jag ber att få replikera med några
ord. Jag trodde,' att jag tillräckligt pointerade, att nlin ställning till
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saken ingalunda var den skönmålande tjänstemannens, utall a.tt jag
är genonlträngd af en ganska kritisk anda mot åtskilligt, som sker i
staden, från de styrandes sida, men jag Ilar dock ej kunnat underlåta
att fralnhålla, att den nuvarande kOInnlunalstyrelsen trots sina fel
'dock gjort en hel del, och det vilJe jag föra fram, men'jag betonade
ganska starkt de felaktigheter, som blifvit begångna från kommunal
förvaltningens ' sida i fråga Oln konl1llunikationer samt 'darigen0l'Il: att
Iuan hållit jnne stora tOllltområden. Hvad jag i det sammanllanget
hufvudsakligell ville franlhålla, var oformligheten i förvaltningsorganisa

tio1~e1~" hvilken var till hinder för utvecklingen.
Herr Klenlnling har utnlälat, 11vilka olägenheter det gnisslande

maskineriet lnedför. Det enda glädjande är, att systeulet är sådant,
att det slår ihjäl sig själft, 11vilket ju är en tröst, till den verkan det
hafva kan. Vi vänta ju 'en reform.

Att staden gjort så litet, när den l{öpt in 8,000 hektar, tror jag
icke, att Ulan kan göra gällande.

!{reditförhällandena ~kisserade jag helt lätt, och det är för visso
lnycket att göra i det afseendet.

l\fed l11itt föredrag ville jag llvarken åstadkolnma någon skön
lnålning 'eller en svartnlålning, och jag ville icke taga byggherrarna för
11ufvudet, för det de skulle skapat de höga hyrorna. Med nuvarande
b)Tggnadskostnacler kunna till äfventyrs bostäderna icke åstadkommas
billigaJ~e. I de nuvarande byggnadsprisen har ,man att söka en af
-orsakerna till de höga hyresprisen. Jag har ofta understrukit detta
faktuL11, att afhjälpa olägenheterna det blir en senare fråga. Det är
icke blott hyrorna, sonl stegrats under de senare åren, utan äfven
byggnadsprisen ha stigit n1ed 70 procent, enligt hvad sonl uppgifves.

l'Jag sökte framställa en objektiv bild af förhållandena 'och ville för
dela skuggor och dagrar .rättvist. Och jag anser, att nlan hvarken
bör lägga all skuld på den förkättrade komnlunala förvaltningen ej
IleIler på hyggherrarn~, alias jobbarna.

Arkitekten W. Klemming: Det var roligt att höra, att d:rGuinchard
själf inser, att det råder salllmanhang mellan arbetslönerna o'ch de
höga byggnadskostnaderna å den ena sidan och hyresstegringen å den
.andra. Emellertid, tyckte jag lnig under föredraget finna, att detta
samnlanhang icke i tillräcklig mån beaktades.

D:r Guin~hard utt.rYckte den förhoppningen, att den förkättrade
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kommunala organisationen skulle taga död på sig själf, och det ser
nästan ut, son10m det. skulle vara nödvändigt, att det blir ett själf
Illord, ty det har af stadsfullmäktigekandidater bortåt ett tiotal år ut
lofyats, att de skll1le taga som sin förnälllsta uppgift att sätta in sina
krafter på en omorganisation, 111en ändå har de~ icke blifvit någon
ting af en sådan.. Det är bra underligt, att icke kommunen undan
för unda~ afsöndrar organ, som bilda själfständiga korporationer.
Vi ha sådana på en del håll. Ibland har luan till OCll med så brådtom,
att organet kommer till, innan föremålet för dess yerkSalnhet blir
färdigt: slakthusstyrelsen konstituerades ju, innan vi hade något slakt
hus. Vi ha en gasverksstyrelse men icke någon vattenledningssty
relse, trots det en sådan skulle behöfvas, och hva4 vi fran1för allt
sakna i förvaltningen, det är en styrelse för stadens fastigheter, där

,vi nu endast Ila en landtegendolllsnä:mnd för landt~gendornarna.
. Jag har velat franlhålla' detta till n~rvarande stadsfulhl1äktiges.

uppnlärksanlhet. Jag tror, att det vore lIlYeket vunn~t, i synnerhet
för bostadsfrägan, om vi kunde få nlening och reda i det k0111111ilnala
arbetet.

Ingenjören O. Hirsch: Hufvudorsaken till att arbetarhusen blifva
dyra och hyrorna i följd däraf höga är den osunda byggnadsverksan1
heten. De, SOll1 bygga dessa hus, äro vanligen tOlntägarna, enär de
s. k. b.y'ggmästarna i regel intet kapital äga. En och anli.an bygg_o
nadsbas, som ingenting har att förlora lnen allt att vinna, blir ägare·
till tonlten. Han behöfver oftast icke betala något kontant. för den
samnla utan skaffar sig ett byggnadskreditiv mot i bästa fall 7 n1en
vanligen 8 procent. Han' får betala alla byggnadsIl1aterial dyrare än,
andra, då ju alla leverantörer 11låste län1na lång kredit eller taga
underhaltiga inteckningar sonl betalning. På så sätt blir huset dyrare,
än d,et vid en sund l?yggnadsverksamhet behöfde blifva. Efter ett
par år blir kanske två tredjedelar af huset uthyrdt.. Detta har nu
stigit i kostnad genom räntor, och ägaren är då tvungen att taga
höga hyror. I mänga fall går fastigheten på .exekutiv auktion efter'
några är.

Jag är en af stiftarna 3:f »Stockholnls arbetarhenl» . 'För 20 år'
sedan rådde i Stockholm stor bostadsbrist, en hel del falniljer hade'
t. o. In•. fått slå upp tält i, ~ullllegärden och bodde där. Jänlte några
andra intresserade fick jag då af stad-.en upplåten koleraharackeri i
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Albano, och där inrättades så att säga bås för ett 20-tal fauliljer, SOl1l
icke hade tak öfver hufvudet. Det var på den tiden Karlavägen
drogs fram, stora hus, där arbetarfallliljer bodde, l11åste rifvas, och
dessa blefvo därigenol11 husvilla. Sedan dess kan ll1an icke säga,
att det rådt någon bostadsbrist i egentlig 11lening. Staden har upp
rättat asyler för husvilla, och flera filantropiska bolag ha uppfört
arbetarbostäder. Den, sjukdolnen är häfd, men det har konlll1it en
annan i stället: husen blifva alldeles för dyra för arbetarbefolkningen ..
Aktiebolaget Stockholnls arbetarhem, som har till uppgift att bygga
billiga och sunda bostäder ål den lnindre hemedIade befolkningen~

har sökt göra dem billigare. Vi ha nyligen uppfört ett stort hus·
vid Flelllinggatan för 120 familjer, SOlll ]{ostat oss 507,500 kr. Hy
rorna uppgå till 32,000 kr. Detta visar, att det går att bygga bil··
ligt. Vi ha fått tonlten billigt af Stockholllls stad, näl111igen mot in··
teckningar för hela köpeskillingen, löpande med 4 procents ränta och
1 procents aUlortering, äfven ha vi haft billigt byggnadslån. Vi ha
byggt under de år, bolaget existerat, för tillsamillans 1,501,000 kr.
Hyrorna uppgå nu till 91,000 kr. per är. På hyrorna ha vi ieke för·
lorat 11lera än ett par hundra krollor. Det synes däraf, att arbetar
befolkningen, när den får sunda och billiga bostäder, kan oell vill göra
rätt för sig. Vår förtjänst under år 1911 har varit 3 t,337: 45 kr ..
eller 111er än 6 procent å aktiekapitalet. Vårt aktiekapital uppgick
för 18 år sedan till 100,000 kr. lnen lltgör nu 507,5.00 kr. Utdel~.

ningen är begränsad till högst 4 procent. Cirka 1,400 personer bo
i våra hus, vi hafva 117 barn på s0l11markolonier och hafva i öfrigt
vidtagit en hel del åtgärder till hyresgästernas nytta och trefnad.
Hyrorna ställa sig olika i olika hus. På Sibyllegatankostar ett enkel-o
runl med spiselkakelugn 108-168 kr., 1 rUIll och l{ök 180-264
kr., 2 rum och kök 360-402 kr. salllt 1 rU1l1 med kök 165-180'
kr. På Frejgatan kostar ett enkelrulll med spiselkakelugn 162 -192
kr., 1 enkelrull1 l1led spiselkakelugn 120 - 168 kr., 1 rUlll OCll kök.
216-280 kr. samt 2 rUIn och kök 440-486 kr.. På Flell1inggatan
kostar 1 rUIn och kök 264-318 kr., ett enkelrulll 180-210 kr..
samt 2 rUIn och kök 240-500 kr.

Vi ha fått t0111terna nlot inteckningar på hela köpeskillingen oell
billig ränta. Staden skulle .ytterligare kunna fränlja uppkonlsten af
billiga bostäder, aln den åstadkolnIne billig belysning OC~l billigt vat-



42 1912 den 12 mar.
If!!

ten och bestälnde, att man icke behöfde betala skatt för fastigheter,
afsedda för arbetare.

Jag är af princip emot att staden själf bygger bostäder, men
l)ö~~ staden på allt sätt' understödja filantropiska bolag och föreningar,
SOln vilja bygga för arbetarna. Att resultatet i vårt bolag varit så
fördelaktigt beror därpå, att vi i hvarje hus haft e~ värdinna, sonl
varit· myeket lämplig för sin uppgift. Hon har besjälats af ,kärlek
till arbetet, hon tager enlot hyran när som helst. och söker på allt
sätt höja hyresgästerna i ekononliskt och nloraliskt hänseende. Vär
dinnorna äro oaflönade 111en åtnjuta fri bostad och vedbrand. Staden
har haft nytta af vår verksalnhet, enär den minskar fattigvården.
Det är för öfrigt lätt för dessa värdinnor att vara förmedlare lnellan
den enskilda och offentliga fattigvården.

Jag vill sarTIlnanfatta min ståndpunkt sålunda, att staden bör
vara tillmötesgående nIot enskilda företag, som vilja bygga billiga
bostäder.

A.rkitekten W. Klemming: Herr Hirseh tyckes önska, att staden
skall visa utsträckt tillmötesgående i fråga om ästadkonlmande af
billigt vatten till bostäderna. I det afseendet måste jag ge staden det
erkännandet, att den är generös, ty den säljer vatten till bostäderna be
tydligt under hvad det kostar staden själf. Men_ den tager af indu-

,strien, hvad sonl fattas och hvad den behöfver för, att utvidga sitt
vattennät.

Beträffande det ofta hörda uttalandet: att staden borde sälja tomter
lned byggnadsskyldighet, vill jag betona nödvä.ndigheten af att den, som
fordrar byggnadsskyldighet, äfven tillser, att det finnes penningar att
bygga för, oeh ombesörjer, att det finnes byggnadskredit och fastighetskre
dit. Oln villasalnhällena vilja fordra af tomtköparna, att de skola'
by.gga inoln viss tid, få de också sörja för att de få behöfliga pengar.

Direktören S. Palme: Då ingen annan begärt ordet, ber jag att i
denna fråga få säga ett par ord, och jag vill då hänvisa intresserade
till en uppsats af landtegendonlsnämndens direktör, herr Meurling,
hvilken uppsats ingår i Social tidskrift och bär titeln »Exploaterings
verksamheten å Stockholms landtomräden ». Jag vill också påpeka
ett par erfarenheter, som han anser framgå ur den hittillsvarande
exploateringsverksamheten, om hvilken han förlnäler, att, om Iuan
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tager den 26 juli 1908 son1 utgångspunkt, då det första spadt.aget
till den första stugan på Enskede togs, det två år därefter voro upp

,förda 1,7~2 eldstäder, hvilket representerar icke mindre än 2,2 på
började och 2,1 färdigbyggda eldstäder per dag under hela denna tid
af tre år.

Han framhåller, att det oförtydbart .visat sig, att ett ensidigt fast
hållande uteslutande vid toInträtt hvarken 'visat sig nödigt eller lämpligt.
Han påpekar de svärig~eter, som äro förbundna nled ett alltför kraftigt
frau1drifvande af tOlnträttsinstitutet dels för själfva sakens skull och
.dels äfven för de enorlnt uppdrifna lånebehof för staden, som däraf
fraingå. Vidare framhåller han, att stadens krafter icke alltför mycket
böra inriktas på det ~irekta husbyggandet utan på ~ndra åtgärder.
Jag kan nälnna, att det i drätselnämndens första afdelning gång på
gång tagits i öfvervägande, hvad 11lan kan göra för att få en för visst
ändall1ål upplåten tonlt använd för det afsedda ändamålet, så att den
icke, ifall vederbörande inte längre vilja använda den för ändanlälet,
.efter någon tid afyttras OCll k011lmer ut i handeln för 11elt andra
ändanlål. Det har försökts ll1ed inteckningar på särskildt sätt belägna
-och utan betydelse, s,å länge ändamålet lned tomtupplåtelsen eller tomt
försäljningen fylles, men hvilka inteckningar, ifall fastigheten går i
köp, träda i kraft. För lnig har det emellertid alltmera stått klart,
att hvad hvarje k0111mun skulle behöfva vore ett återupptagande af
den ganlla återköpsrätt.en, ~vilken fanns förr i svensk rätt. l fall en
tomt för billigt pris öfverlälnnades för visst ändanlål, kunde man med
hjälp af dylik rätt i kontraktet stipulera, att, on1 det längt'e fram
visade sig, att tomten icke användes för ändamålet, skulle staden äga
rätt att återköpa densalllina. I det afseendet ha också stadsfullmäkt.ige
skrifvit till kungl. lnaj:t häron1 året.

l\1ed afseende på egnaheinsbyggandet så ha två själfklara men
;ganska betydelsefulla påpekanden gjorts af herr Meurling. Det ena
.är, att 'lnan redan frän början af exploateringsverksalnheten måste
ha kreditfrågan löst, innan man på allvar söker bjuda ut tomterna.
Det andra är, att ingen i regel bör söka skapa eget hem utan att
disponera 10 a 20 procent af den beräknade byggnadskostnaden i
kapital. Man bör ofta fruInställas den fordran, att det icke är de
1J1ti'ndre bentedlade utan de obernedlade, som skola beredas tillfälle att
förvärfva eget hem. Att bereda' egna' hem för obemedlade är emellertid
näslan ogörligt. Den erfarenheten- har man gjort med afseende på
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exploaterandet af Stockholms land~egendomar, och jag tror, att den
erfarenheten gjorts på alla håll, att det icke går att bilda ett eget
hem, där inga pekuniära förutsättningar härför finnas.

Direktören C. H. F; Meurling: Jag vill tillägga. några ord till ord
förandens relatering af de erfarenheter, jag gjort under stadens explo

ateringsverksalnhet.
D:r Guinchard har i sitt föredrag på -ett belysande sätt franl

hållit, hvacl som blifvit gjordt af Stockholms stad för bostadsfrågans
lösning, och det kan icke nekas" att cle åtgärder, sonl blifvit vidt.agna r

nlåste betecknas såsom ganska talrika. Jag är icke säker på huru
vida allesan}l~ans gått i rätt riktning, och ja~ har ett intryck af att
de äro väl splittrade; jag tror, att hela bostadsfrågan hade gagnats
af att den intensiva verksalnhet, sonl staden ägnat densanlnla, be
drifvits. ll1era planmässigt och på ett nlera ensidigt sätt, än fallet varit.
Skall staden i fortsättningen verka för frågans lösning, är det nöd
vändigt, att man gör klart för sig, i hvilken riktning verksamheten
nlåste gå, och att lnan icke splittrar sitt arbete på så lnånga försök
att angripa frågan från olika håll, sonl hittills skett. Det torde väl
äfven bli fallet, att Inan får en sådan mera raklinjig verksamhet, därest
kOll1ffiunalförvaltningen ordnas på ett bättre sätt. Att förvaltningen
för det ändanuilet skulle behöfva underkastas en så grundlig omge
staltning, sonl här franlbållits, tror jag icke, utan jag tror, att denna
förva.ltning i det hela är en god institutIon. Jämför nlan våra för
hållanden lned utlandets, blir man förbluffad öfver hur god den sven
ska komlTIunalförvaltningen är, och jag tror därför, at.t de åtgärder! som
äro erforderliga för att erhålla en bättre tillä1npnin[J af de gamla
grunder, på hvilka den hvilar, icke behöfvavara af alltför revolutio
nerande natur. Hvad stadens yerksanlhet för bostadsfrågan angår,
tror jag, att den i hufvudsak bör inriktas på ett förståndigt stilTIule
rande af byggnadsverksalnheten; dä,ri ligger problen~ets kärnpunkt.

Detta. stimulerande af byggnadsverksanlheten kan ske på 111.ånga sätt,

lnen framför allt gäller det: därvidlag att skapa byggnadsIllark. Det
lnåste vara grundtanken i all komnlunal politik för bostadsfrågans
lösning: att ställa byggnadsInark disponibel och hålla den tillgänglig.
Det är emellertid ingalu.nda en lätt uppgift. Vi veta, huru de kommu
nala probIenlen ständigt och jämt ingripa i llvarandra, samt att. man
kan draga konsekvenser ur den ena frågan lned afseende på den an-
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dra, oeh det blii~ då icke någon svårighet att salninanbinda en stads,

SOil1 StockhoIIn, alla sväfvande komnlunala problenl i en lång kedja,
i hvilken nlan icke kan lösrycka en enda fråga utan att: rubha någ'on
af de andra. Ett intensivt arbete ll1äste nedläggas på att vid lälnp

lig tidpunkt lösa de olika problemen från hvarandra, och genonl en
sådan politik kan man lösa stadsplanefrågorna, hvilka äro en förut

sättning för att 111arl{ skall. blifva disponibel. Således: ett intensivt,
förståndigt stadsplanearbete, däri inbegripet kOlnmunikationsfrågornas

lösning, är den viktigaste åtgärden från staden~ sida, 11vilken Inan
l11ed synnerlig kraft bör' inrikta sig på. Genom att ställa' 111ark till

disposition för byggnadsverksanlheten, genolll -inrättande af kommuni
l{ationer och genom stadsplaners uppläggande i god tid får lllan den

bästa grunden för ett fortsatt byggande. Jag är icke säker på att
en d~ylik verksalnhet kOll1111er att afsevärdt sänka den nuvarande pris

nivån på ll1arken. Det talas onl att t.ollltpriserna äro så kolossalt
uppjobbade. Ja, det torde nog vara förhållandet i en 11el del fall.

Men jag tror icke, att man SOlll regel får ställa alltför stora förhopp
liingar på att fä tOll1tprisen lägre, än de för llärvarande äro. Under

söker 111an kostnadssiffrorna fOr Stockholnlska fastigheter i olika slads
delar och för olika kategorier hostäder,) skall 111an finna, att den roll,

sonl nlarkkostnaden spelar för dessa olika kategorier bostäder, icke är
väsentligt varierande. Jag har anställt en undersökning för Stockholms

stad, onlfattande olika kategorier bostäder OCll olika stadsdelar, och

jag har kOlnmit till det tydliga resultatet, att, onl lnan undantager

extrema fall och rör sig ll1ed nornlalfall, är Il1url{priset i förhållande
till den totala hyran en konstant faktor, och man har tydligen svårt

att kOlnnla frän .detta nledelvärde. Man kommer till sådana. nledel
talsvärden, sonl at.t Inarkvärdet 1110tsvarar ungefär 20' procent af hela

kostnaden för bostäderna, och, dä för lnarken naturligtvis kan beräk
nas något lägre ränta än för byggnadskostnaden, så blir resultatet,

att i hyrorna ingår 111al'kkostnåden lned cirka 15 procent. Den siffran,
omkring 15 procent, nled hvilken nlarkkostnaden således ingår i hy

rorna, finner 111an förblufi'ande likforn1ig för de dyraste och de billigaste
fastigheter, oell jag tror icke, att man skall komnla ifrån dellsanl1113.

Äfven beträffande stadens landtegendomar, . där l1lan lyckats erhålla
ett synnerligen lågt pris på 111arken , har 111an icke komnlit undan

derina kostnad. Säledes, för en hyra af 150 kr. per eldstad beräknas

22 il 24 kr. 1110tsvara lnarkkostnaden. Jng tror därför icke, att lnan
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kan a{sevärdt sätta !ted markkostnade·n i {örhålla1~de till den. totala
hyreskost'naden genom att ordna tillgången till mark på ett bättre
sätt, utan att man når målet att skaffa drägliga bostäder och åstad
kOlr~ma en viss allmän sänkning af hyresnivån på det sätt, att man
ställer mark till disposition och därigenoll1 stimulerar byggnadsverk
samheten. '

Hvad stadens egna fastIgheter angår, tror jag i likhet med herr
Klemming, att det viktigaste är, att vi få en fastighetsförvaltning ..
De siffror, som d:r Guinchard anförde, tyda ju på att fastighetsför
valtningen dock är stadens onekligen största affär; det är icke endast
den största utan äfven den viktigaste. Det sätt, hvarpä den skötes,.
är synnerligen' betydelsefullt,. och jag tror icke, att vi komma _till
full reda, till fullt ordnade förhållanden utan en fastighetsförvaltning,
sonl på ett enhetligt och förståndigt sätt kan sköta denna sak. Det
förefaller mig själfklart, att under sådana förhållanden sa11ttliga stadens
egen,do11tar böra ligga i en enda hand, ty staden lider af att dessa,
såsonl för närvarande är fallet, ligga i olika händer.

Ett annat sätt att främja bostadsfrågans lösning är att stinlulera
byggnadsverksamheten genom anläggande af k011t1n~t'nikationer och
genom att ordna kreditväJsendet. Krediten är, som· 11err Palnle påpe
kade, en synnerligen viktig sak vid all byggnadsverksanlhet, i syn
nerhet när det gäller billiga bostäder, och jag tror fullt och 'fast, att
det är ett af de viktigaste villkoren för att fä ordnade hostadsför
hållanden, att man har en god fastighetskredit. Jag anser, att sta.den
härvidlag kan göra åtskilligt, och att den insats, som staden gjort
i det fallet beträffande sina landtegendornar, är en af dess frukt
baraste åtgärder i bostadsfrågan. Den uppblomstring, sonl Enskede
11aft, är så godt som uteslutande att tillskrifva det förhållande, att
man haft en god och ordnad fastighetskredit frän början.

I det sammanhanget vill jag vända mig lnot ett uttryck af herr
Klemnling, däri han sade, att st·ade·n i jämförelse med, enskilda gjort
så litet af landtegendomarna. Jag tror, att man icke behöfver slåss
så förfärligt mycket om äran. Jag erkänner den utomordentligt stora
insats, som enskilda gjort för lösande af bostadsfrågan utanför Stock
holm, och en del företag, som stå herr Klenlming nära, förtjäna de
amplaste vitsord för den framgång och den kraft, hvarmed de bedrifvits.
Men därmed vill jag icke ~äga, att· man bör förkasta de åtgärder,
som staden vidtagit, och ställa dem på ett lägre plan. Det kommu-
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nala nlaskineriet är ganska turigrodt., och att komUla med åtgärder
på kommunens verksanlhetsolnråde lika raskt och snabbt sonl på
enskildas erbjuder svårigheter, som den utomstående icke ens kan

ana. Under sådana förhållanden tror jag, att nIan får anse, att
exelnpelvis Enskedeverksalnheten bar att uppvisa ett resultat, S0111
lnan har rätt svårt att uppleta lnaken till i Stockholnls o111nejd. D:r

Guinchard nämnde några siffror i det fallet och angaf, att exploate
ringsverksau1heten började 1906, sanlt att det i slutet af .1910 fanns

1,600 eldstäder. Men möjligen är resultatet ännu vackrare! Fråll
1906 till 1908 bebyggdes endast 28 tonlter.. Byggnadsverksamheten

påbörjades på allvar egentligen i slutet af 1908, således bar den nu
pågått i något mer ,än tre år, och under denna tid har man konlnlit

upp i ett antal villor därute på öfver 450, ocll eldstadsantalet är
icke mindre än 2,600. Detta representerar, som herr Palme franl

IlöIl, öfver 2 eldstäder per dag, och, då ett sådant resultat icke kan
uppvisas af något förstadssanlhälle kring Stockholm, får det icke utan

vidare sägas, att icke staden gjort någollting. Man har att arbeta
bland en befolkning, SOIU är ekonollliskt synnerligen svag, och äfven

det förhållandet får lnan taga hänsyn till, när man bedömer resul
tatet. ,Och i det hänseendet skulle jag också vilja påpeka, att vi

haft ett glädjande resultat därute. Belåningen är ganska hög; den
uppgår till 80 procent af fastighetens värde, oeh det har med afse

ende på densanln1a icke sa,knats onda spådomar. Nu är fastigheternas,
värde efter tre år uppe i närInare 5,000,000 kr.; belåningen är uppe

i öfver 3 millioner. Dock stä vi för närvarande i den situationen,
att under dessa 3 år en enda villa behöft återtagas af den anstalt t

sonl lämnat kredit, och denna villa är dessutom redan såld. Den,
bank, sonl lämnat 3 millioners kredit, har sålunda hittills' icke behöft

vidkännas någon förlust på hela sin låneverksamhet. Jag tror, att
det kan betecknas· S0l11 ett synnerligen vackert resultat.

Ingenjören E. Winell. Till en början ber jag att för egen del

få bekräfta~ hvad herr Meurling nyss yttrat i fråga om att 111ark
kostnaderna här i Stockholm och i omgifniJ;lgarna i stort sedt uppgå

till ungefär Sam111a belopp per individ af den bosatta befolkningen"
vare sig det såsom ino111 stadsgränsen är fråga onl -tätare eller det

'såsonl i olngifningarna är fråga om mindre tätt bebyggande. Jag'

vill dock på det bestälndaste bestrida, att man med anledning häraf
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skulle få lof att draga den slutsatsen, att nlarkkoslnaderna ieke äga
någon större bet.ydelse, e]ler att det rent af icke skulle gå för sig
-att. skaffa billigare n1ark. Detta herr Meurlings påstående synes icke
böra stå oelnotsagdt.

Den bebyggda n1arken inonl stadsgränsen uppgår i närvarande

:stund till i rundt tal 10,000,000 kvrn. On1 den konstlade värde
uppskrufningen utöfver det norn1ala värdet, SOlll denna mark under
;gått, uppskattas så lågt son1, låt. oss säga, till 40 a 50 kr. per kvm.,
så 1110tsvarar detta en samlad extra uppskrufning i kapitalvärde för
,Stoekholn1s fastigheter af 400 a 500 millioner kr., hvilket icke nlot
.svarar något SOlll helst arbete för byggnadernas uppförande eller
dylikt. Den årliga räntan på ett så oerhördt kapital ha sålunda
.Stockholms invånare att i forn1 af hyresersättning betala för mycket
n1ed anledning af den företeelse, son1 ytt.rar sig i för höga tOllltpris .
.Ingen bör väl rättn1ätigt kunna påstå, att detta är sInåsaker.

Anledningen till de abnorn1a förhållandena är, att den t.illgäng
liga n1arken af olika orsaker - hvilka gynnats bland annat af sta
-elens vattenon1flutna läge, SOlll gjort omgifningarna liksom ock vissa
.af de egentliga stadsdelarna svårtillgängliga - varit för n1ycket IllO
nopoliserad, så att tomtpt"iset icke bestäl1lts genom fri konkurrens,
·d. v. s. genoll1 rikligt n1arkutbud från olika llåll och från ett större
.antal olika ägare. Tomtprisen ha i stället. kunnat bestänlnlas så, att
·de i själfva verket blifvit en direkt följd af, ett direkt uttryck för

bostadshyrorna~ abnorllla 11öjd.
Det är säkerligen lnänga af de närvarande, SOl11 kunna kontrol

"lera riktigheten af denna lnin uppgift, ifall jag erinrar Olll det nor
.mala, det så att säga »klassiska» sättet att här i Stockholnl gå tin
väga, då en enskild t01l1tägare salubjuder en· tomt till delll, hvilka
'uppträda som byggherrar och uppföra husen. Den, SOl11 salubjuder
,sin tomt - denne har i n1ånga fall någon tid förut inköpt tomt.en
för ett mycket facilare pris af St.ockhollns st.ad -, låter en arkitekt
.göra upp ritningar och kostnadsförslag till det hus, son1 ä tonlten
skall uppföras, san1t en plan till uthyrning, baserad på de i närheten
.rådande hyresprisen, ick.e taxerade efter precis allra lägstå norn1

utan snarare något högre än den högsta. Genom att kapitalisera
·den sålunda väntade hyresinkonlsten och från detta kapitalvärde af
.draga kostnadsförslagets byggnadssumn1a, så erhåller man en diffe
.rens, hvilken nlan låter utgöra tonltens värde och bestämnla salu-
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priset. Något tydligare bevis för sarrlluanhanget 111ellan de höga
torntprisen oGh de höga hyrorna torde icke erfordras. Det är klart,
att, så länge vederbörande tomtspekulanter på grund af tomtmarkens
begränsning och monopolisering äga luöjlighet att så att säga »flytta
efter» .111ed sina. fordringar och höja dessa, så betyda prisreduktioner
i själfva byggnadskostnaden -:- genOITI billigare arbets- ocll l1lat.erial
pris, bätti~e byggnadsorganisation och billigare kreditförhållanden 

rakt ingenting, ty dessa' prisreduktion~rkunna tagas igen af tonlt
spe.kulanten genonI att denne i 1110tsvarande 'nlan höjer tOllltpriset.

I nl0tsats ,till herr Meu~ling har äfven inteckningsbanken i ett
utlåtande för kort tid sedan erkänt tonltprisens stora betydelse. Detta
har dock tyvärr skett endast i den fornlen, att. banken velat franI
bäila, att vi bär i Stockholm icke ha möjlighet till några' billigare
llyror, bland annat just af det skäl~t, att några billiga tomter icke

skulle stå till att få.
On1 111an emellertid ställde så till, att ett obegränsadt lllarkut

bud äfven från omgifningarna blefve rådande, då blefve förhälla11dena.
helt anl~orlunda. Monopoliseringen upphörde, och man fi~ge b'etydligt
lägre nlarkpris. Detta kOllline att verka som en prenliering för till
konlsten af nybyggnader, hvarigenom hyreslnarknaden alltså blefve

lättad och lägre hyror komnle i utsikt.
Det enda, som behöfs för tomtlnarknadens sänkning, ,är t.illkol1lsten

af ett ändanlålsenligt planlagdt komnlunikationssystenl, hvarigenom
rikligt nled 11lark och billig lnark fritt blefve tillgänglig åt olika håll,

på längre och kortare afstånd från llufvudstaden.
Det är ett rent nonsens, att nlan skall behöfva tala Oln att marken

llär i Stockholnl och dess. grannskap är dyr, då det finns så godt onl
'Inark, sonl icke ens' är odlingsbar utan endast användbar för bostä

der, och då 111an genoln en så enkel åtgärd SOln' att Inedgifva till
konlstell af lälupliga komnlunikationer kan göra densamma vederbör

ligen tillgänglig. Under sådana förhållanden lIlåste det väl dock vara
betecknande för halten af de åtgärder, nlan härvidlag vill genolll

föra, att, salntidigt som det här i salnhället dryftas planer på att
nedlägga Iller än ett tjugutal millioner för förbättrandet af vissa konl

nlunikationer nled omgifningarna, samt.idigt resonerar man, SOln onl
det öfverhufvud taget icke vore lnöjligt att ernå' billigare markpris.

Ville man lned, det ifrågasatta kOlunlunikationssystelnet afse att

4.
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ge l1larkutbud feitt lopp, då skulle Ulan helt enkelt icke kunna reso
nera, sonl 0111 de dyra nlarkprisen vore, ofrånkomliga.

Naturligtvis bör Dlan äfven göra allt för att, såsom här i afton jtl

k~·aftigt. fralnhällits, ernå billigare materialpris för våra' husbyggen,
en bättre arbetsorganisation oeh billigare kreditförllållanden m. 111.,

men, 0111 nlurkfrågan icke ordnas så, som den bör ordnas, då komma
nlarkprisen att fortfarande tjänstgöra SOln den stora uppsugnings
apparat, hvilken i sig upptager det ekonolniska resultatet af alla
ansträngningar, på sätt nyss 'hlifvit, antydt, oell hvilken icke låter
den byresbetalande allmä.nheten komlna i åtnjutande af någon sonl
belst lindring.

. Arkitekten W. Klemming: Blott en replik till herr Meurling. Då
jag frall1böll, att stadens åtgärder voro af ringa onlfattning, var det
i det samlnanhang, då jag nämnde, att staden köpt mark för 11 mil
lion,er kr~, 111edan ett enskildt villabolag köpt för bortåt 4 millioner kr.

Fil. Doktor J. Guinchard: I-Ierr Meurling tog fasta på ett uttryck
af mig, som han ansåg innebära kraf på en revolutionerad k0111nlUnal
förvaltning. Så långt som till »revolution» gå icke lnina sträfvanden,
jag ville endast stryka under, af hvilken ingripande betydelse öfver
gängen från det antediluvianska systemet lTIed nämnder till ett sy
sten1 med ansvariga chefer skulle vara.

Herr Meurling framhöll själf, 11vilka svårigheter Stockholl1ls kOlll
nlunalförvaltning erbjöd, om man ville söka föra fraln en sak 111ed
salnnla fart .S0111 en enskild är i tillfälle att göra. J,ag har också i
nlitt statistiska kontor tillfälle att se, hur olikformigt systemet verkar.
Så vill jag erinra om at.t stadens fastigheter omhänderhafvas af en
mångfald lnyndigheter: dels af drätselnämnden, dels af landtegendo111S
nämnden, dels af några andra 'nänlnder. Några goda kostnadsberäk
ningar kunna icke uppgöras, ty hyresvärdet beräknas icke enhetligt.
Jag Ilar utarbetat en lång afhandling, om exenlpelvis beräkningen en
dast af. fattigvårdskostnadern'a. Jag fann· därvid, att man beräknat
fattigvårdsfastigheterna väl lågt - det berodde därpå, att i räken
skaperna saknades arbetsinrättningen, en fastigllet på' 2,2 millioner ,
kr.! Den'byggdes 1906 men kom·upp i 'räkenskaperna först 1910.
Vid en' rafistulering hit.tade kalnmarkontoret i stadens räkenskaper
en post på ett par millioner kr. Bara dessa förhållanden äro målande
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nog och visa, att en föränd"ring af den kOlunlunala förvaltningen är
nödvändig. Hur pass längt denna bör sträcka sig, är en fråga för sig.
Jag har endast velat franlhålla, att det för närvarande närmast gäller
att förmedla öfvergången från det tungt verkande nämndsystenlet till
ansvarig chefsledning.

Direktören C. H. F. Meurling: Jag vill blott framföra el1 replik till
herr Winell angående möjligheten att nedbringa lefnadskostnaderna
genom att göra nlera mark disponibel. Det problemet låter ganska
enkelt: genom att ställa oändligt .stora arealer till förfogande och öka
utbudet skall man kunna, tack vare konkurrensen, komma ner till
högst afsevärdt lägre kostnader. Men det förhåller sig icke så i
verkligheten. Enligt luin erfarenhet är det synnerligen svårt att fä
ned kostnaderna. Sträcker man sig ut till ytterområdena, tillkomnla
nämligen så mänga kostnader, som man icke har, när man rör sig
inolu stadens -centrala delar, ökade förbindelsearbeten, resekostnader
o. s. v. Och den, .S0111 sökt exploatera mark utanför Stockholm, skall
ge· luig rätt i att det fordras oerhörda ansträngningar för att sänka
kostnaderna för lnarken i någon l1lotsvarande grad. Man bör betänka,
att, i enlighet lued hvad jag förut anfört, en Sänkning af 111arkkostnaden
på exempelvis 20 procent Inedför ,för en hyra å 150 kr. en sänkning
till endast 145 kr., hvilket ju är en ren obetydlighet. Oe.}l ändock
ulotsvaras denna obetydlighet af en sänkning af mark- och anläggnings
kostnaderna på icke 11tindre ä1~ 20 procent, och att åstadkolllma denna
är oerhördt svårt.

Ingenjören E. Winell: Herr Meurling tycktes nu vilja franlhälla,
att det skulle vara svårt att sänka lnarkpriseu i sådan ulän, att detta
finge någon väsentlig betydelse. Han åberopade härvidlag erfaren
heter ifråga om stadens landtegendomar.

Stadens landtegendon1ar ha emellertid betingat synnerligen höga
inköpspris. Dessutom har landtegendomsnämnden slagit in på den
prissättningspolitiken att belasta toulterna med hela kostnaden för
mycket dyrbara anläggningar, säsonl vägar, dränering nl. nl., hvilket

. tillvägagångssätt däremot icke till samma olnfattning .äger rum ifråga
Oln de privata villaolnrädena, där nIan i stället i betydlig nlän öfver
lälnnar dessa -kostnader åt framtiden och åt vederbörande ko111

nluner.
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Det är visserligen berömvärdt., att olnfattande anläggningar af
nänlnda slag redan från första början nedläggas, men det .betänkliga
ligger däri, att landtegendol11snämnden låter tomtpriset drabbas af
hela kostnaden, hvarigenolll tomträttsinnehafvarna på stadens mark
få bet.ala bet.ydligt högre nlarkpris, än hvad i de flesta fall är hän
delsen llled denl~ sonl köpa n1ark med full äganderätt, inom de pri

vata villaon1rådena.
Genon1 en sådan prissätt.ningspolitik från landtegendol1lSnä111ndens

sida gynnas i en betydlig grad Inöjligheten att hålla priset uppe på
den i enskild ägo varande, om jag sä må säga,. »råa» 111arken , på
hvilken inga anläggningar för vägar, dränering o. s. v. utförts. För
att påpeka betydelsen 11äraf behöfver endast erinras, att Inan mängen
städes i on1gifningarna, nled de n1est lättvindiga s. k. styckningspla
ner, utan att behöfva utföra vare sig vägar eller dränei"ing kunnat
betinga sig verkliga tOlTJtpris.

Ordnas en1ellertid komnlunikationssystelnet Ined omgifningarna
efter sådana grunder,. hvilka i Initt förra yttra,nde förordades, då
försvinna själfva förutsättningarna för ett sådant sakernas tillstånd.
Marken i och för sig, den »råa» 111arken, kommer då i det stora
hela icke att äga mycket högre värde än ur .jordbrukssynpunkt.
Kon1111unikationerna bli icke längre blott ett bihang till 111arkspekula
tionen utan fä en själfständig och sund uppgift. . De verkliga villa'

städerna kOlllma a.tt af sig själfva fixeras till sådana platser, hvilka
genom friskt· läge och öfriga naturförhållanden äro som bäst länlpade
för desamina, och tomtprisens höjd inom villastäderna kon1mer i
stä~let att stå i ett norn1alt och riktigt förhållande till de kostna.der,

llvilka verkligen nedläggas för att åstadkoInma goda vägar och god
dränering In. 111. De jordområden äter, hvilka äro belägna mellan

villastäderna san1t n1ellan dessa oeh llufvudsta.den, kunna icke såsorn
hittills påräkna vederbörlig' åtgång genon1 att .lättvindigt sönderstyc

kas i s.måtomter, hvilka åsättas högt. pris; styckningen af dessa' on1
onlråden Inåste ske efter andra noriner, baserade på verkligt .låga
lnarkpris, gynnande Uppkolllsten af själfst.ändiga snlåbruk, såson1 för
trädgårdsskötsel och dylikt. Del1 hittillsvarande fördärfbringande

marksp:ekulationen får knäcken.
Stadens stora landtegendomar äro inköpta under intryck utaf och

i öfverensstälnnlelse 111ed det hittills rådande osunda och oefterrätt
liga spekulationssysteinet. ~eras saInn1anlagda inköpspris. utgöres af
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de .11 ll1illioner kr., SOIU här i afton blifvit så berömda, 111en som
rätteligen bort utgöra 11 hundra tusen eller -- för att undvika
hvarje öfverdrift - låt oss säga någonting i den vägen. Vid deras
för-valtning synes lllan icke ha ansett sig kunna undvika att inrikta

. sig efter dessa oskäligt dyra inköpspris. Man har sålullda komnlit
att göra kOlll111unens egna åtgöranden solidariska llled de uppåtskruf
vade tendenserna. Helt säkert har detta skett utan närn1are reflek
tion, lllen klart är dock under sådana förhällanden, att erfarenheten
ifråga onl stadens egna åtgöranden icke utan vederbörlig, kritisk
granskning kan läggas till grund vid bedömandet af lnarkprisfrågan
och dess betydelse.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 23 aprilIQI2.

Ordförande: Direktören S. PAL]{E.

Det för aftonen upp.ställda j diskussionsälnnet:

Organisationen af en sedelutgifvande centralbank, särskildt
med hänsyn till Sveriges riksbank

inleddes af Docenten D:r S. Brisman:

En sedelutgifvande centralbank intager SåS0111 bekant en synner
ligen betydelsefull och djupt ingripande ställning i ett lands kredit
väsen. Den särställning, den intager, utluärkes till det yttre franlför
allt af två bestämda funktioner, som för densanlnla äro alldeles egen
domliga i motsat.s nlot andra banker, nämligen dess sedelutgi{ning,
hvarigenom den, åtulinstone i alla icke anglosaxiska länder, fär an
svaret för hvad som utgör landets rörelselnedel, sanlt dess disko·nto
politik, hvarigenonl den i sista hand inverkar reglerande på kapital
nlarknaden.

Emellertid kan man säga, att dessa båda ~unktioner icke represen
tera centralbankens egentliga ändanläI ; de utgöra endast 'YJ~edel för
uppnåendet af ett större mål, i det de sätta centralbanken i stånd att
fylla en vida viktigare uppgift, näluligen att vara den hörnsten, på hvil
ken hela landets kreditväsen i sista hand hvilar. Hela vårt kreditväsen
är byggdt på den förutsättningen, att llvar OCll en under alla olnstän-
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digheter skall kunna erhålla lån Inot fullgod säkerhet, gärna mot hög
ränta, n1en lån skall under alla olllständigheter kunna erhållas. Skulle
den förutsättningen svika, så skulle, såsonl Frankrikes; Englands oell
äfven andra länders historia utvisar, hela kreditväsendet falla i spill
ror. Skulle en person eller firn1a trots förstklassig säkerhet. icke
kunna få en växel diskonterad eller fä ett lån, enledan pengar: icke
funnes, så skulle kreditväsendet hotas af fullständig ruin. Under alla
olnständigheter 111äste det sålunda finnas garanti för att under alla
förhållanden tillräckliga l1ledel för beviljande' af hvarj.e lånekraf äro
för handen.

Någon dylik garanti kan enlellertid af naturliga skäl icl{e lämnas
af privatbankerna. Dessa äro nämligen icke själfva herrar öfver de
111edel, sonl de hafva att låna ut. Onl lnan jän1för deras ställning
111ed en industriidkares" så är den väsentligen sälllre. Skulle till en
industriidkare ingå ökade beställningar, så har han ingen. svårighet
att hvarifrän SOlll_ helst skaffa sig tillräckligt rånlaterial. Skulle åter
till en privatbank inkonlUla större lånekraf än sonl vanligen. strölnma
in, så är den icke siil{er på att kunna skaffa sig det rånlaterial, som
de.n behöfver, näll1ligen tillräckliga insättningar. Privatbankerna kunna
icke efter behag reglera sina insättningars storlek och kunna icke i någon
nlAn påverka dessa. En privatbank är därför utsatt för 111öjligheten,
att det kan inströlnnla lå.nekraf, son1 den icke nled tillgHngliga lnedel
kan tillfredsställa,' och den har icke ll1öjlighet att öka dessa. I en·
sådan situation är det, S0111 riksbanken träder in; privatbanken har
då rätt att vända sig till riksbanken. för att af den erhålla penningar,
och det är. dennas skyldighet att ständigt hafva ett outtömligt förråd
af I1ledel oell att under 'alla olTIständigheter tillhandahålla dylika åt
hvar och en, sonl presterar fullgod säkerhet.

:Frall1för allt är detta förhållandet, då lånekrafven blifva starkare,
än hvad sonl· I1lotsvarar insättningarna. Detta kan illträffa samtidigt
för ett lands alla privatbanker, och' just i ell sådan situation är det
dubbelt nödVändigt att i riksbanken hafva en fullkolllligt outtömlig
källa för beviljande af huru stora lån SOlll helst. Det kan ju låta
sonl en paradox, att riksbanken skulle vara en outtömlig källa för
alla .lånekraf. Men detta är i" sista· hand den viktigaste funktion, som
en riksbank har, och det är för detta ändalllål, S0111 den har sedel
utgifning och diskontopolitik.

En särskildt viktig roll spelar i detta' afseende' sedelutgifningen.
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I denna har näinligeri riksbal1ken hvad privatbankerna sakna, .nänl1i
gen rörelsenledel, sonl efter 'behof kunna utvidgas och,. när behof af
delTI icke· föreligger, .samn1andragas. Sedelutgifningen är af elastisk
art,: hvilket icke är fallet med privatbankernas insättningar. En för
utsättning för att en riksbank skall kunna fylla sin uppgift är, att
den sleall afpassa sin sedelutgifnings storlek allt eftersom behofvet
sjunker eller stiger. Vi· förstå af' detta, 11uru oläll1pligt det förslag
är, S0l11 vid ~1ånga tillfällen väckts, att riksbanken i större utsträck
ning skulle. draga till sig insättningar genon1 att gifva ränta därpå.,
Därigenonl skulle riksbanken fä vidkännas inträng i sin elasticitet oeh
kOlTIlna ,att röra sig n1ed n1edel, som sakna den egenskap, S0111 för
densamma är det väsentliga, näIilligen att allt efter behof kunna min
skas eller ökas.

Då riksbanken fyller sådana i' hela samhällslifvet djupt ingri
pande funktioner, så är det tydligt, att san1hället bar ett n1ycket starkt
intresse af, att den verkligen kon1nler att skötas endast ur·san1hällets.
synpunkt.· Sanlhället har intresse af att den privata. vinstsynpunkten
icke får göra sig gällande, när det är fråga onl handhafvancle af riks
bankens affärer, och äfven af att. riksbanken icke 'uppträder SOln kqll
kurrent 111ed privatbankerna. Hela det 'skildrade syste111et hvilar näm
ligen på den förutsättningen, att ett förtroendefullt sanlarbete råder
mellan dessa olika slag af banker, så att privatbankerna vid behof
utan tvekan kunna vända sig till riksbanken och likaså 1110ttaga
direktiv därifrån.

Detta ändamål kan nås endast därigenOlTI,' att en centralbank
i större eller miridre grad undandrages det privata init~ativets och
den priv'ata äganderättens 'fulla llerravälde och helt eller delvis regle
ras af staten. Detta kan ske på ll1änga olika sätt. 'Det är just det
centrala problemet i fråga om en riksbanks organisation, huru förhål
landet till staten skall ol"dnas. Detta kan, såsonl vi alla veta, 'ske
på många olika sätt. Närmast är då att nlärka de olika S~Tstem, SOlll
valts med afseende på äga1~derätte1~. l nägra länder har Ulan gjort
processen kort och öfverfört riksbanken helt oell hållet till statens
egendom. I andra länder återigen är centralbanken privategendonl,
OCll i andra fall förekomnler en kOlllbination af· båda systenlen.

Riksbanken är statens egendom i Sverige, Finland, Ryssland,
Bulgarien och Uruguay, hvarjämte den llybildade australiska riksban
ken ordnats på saffiIna grund. I andra länder åter ha vi, som nämndt,
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en kOlnprO'Uliss 111ellåll systemet 11led pi"ivatbank .och statsbank, . i det
att staten äger en stor're eller hiindre del af aktierna i centralbanken;
Det är intressant -att se, 'att .l1lali 'valt denna form 'för 'den 'lllodernaste
centralbanken, l1änlligen Schweiz'·; dessutolll :'finnes den: i Norge'saInt
i ett par sydallH~rikanska stater. ,,' r' ~ ,

Det' ojänlförligt vanligaste är' 'emellertid, atf "riksbankell äi~ privat
egendom.' Då uppkoniln'er det problemet; huru' statens 'ingripande i
denna privata äganderätt sk,all kunna' ske, så att centralbankens verk~

sanlhet skall kunna regleras' i det' helas intresse.'
'Undersöka vi den frågan, finna vi flera olika typer och flera

olika' system. 'Så' nlycket kan enlellertid fastslås som ett minimum
af statsingripande, att staten under alla' onlständigbeter skall' utfärda
en särskild banklag, eventuellt i oktrojens forin; där närnlare bestäm~

lllelser för centralbankens verksalnhet lämnas. I flertalet länder har
ll1an emellertid gått längre än, till 'dett.a nlinimunl. Det finnes i hela
världen blott ett land, som stannat därv'id, 'nä111ligen England. Hvad
Bank of England beträffar, ha statsmakterna sålunda inskränkt sig till
att utfärqa en lag för dess verksaJnbet, och äfven denna är af mi
ninlalt innehåll. Den innefattar nänlligen uteslutande bestänl1nelser
rörande sedelu'tgifningen, under det att banken i öfrigt får sköta 'sin
verksalnhet SOln den behagar. De flesta öfriga länder hafva emeller~

tid gått ett steg ~ängre, i det att staten har inflytande äfven på bankens
förvaltning. För att klargöra hur detta ordnats, vill jag erinra onl
att, hvad styrelsen för riksbanker i utlandet beträffar, så brukar nlån
hafva tre olika inrättningar. Den första~ SOIU alldeles sal{nar lnot
svarighet i Sverige, utgör en särskild med riksbanken salnmanhällgande r

permanent -institution för sakkunnig kontroll örver dess verksanlhet
och för revidering af räkenskaperna. Den andra institutionen är en
särskild direktion, hvartill vi hafva et.t motstycke i våra deputerade
i den svenska riksbanken. Nu är det en så godt SOlll undantagslös
regel, att denna direktion utnälnnes af vederbörande lands regering.
Det viktigaste undantaget därifrån förekolunler i vårt grannland Norge;
där af' tre direktörer' två utnämnas af regeringen, men dessa två äro
också de', som äro verkställande direktörer. I Danmark utnälnnas

, två direktörer af felll af regeringen. Men för 'öfrig~ är det, som sagdl,
~eh så godt SOlll undantagslös regel, att dessa direktörer, som skola
handhafva de löpande äre,ndena, saintliga utnämnas af regeringen.

Den tredje institutionen, sonl står vid sidan af direktionen, är
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styrelsen. Den skiljer sig frän våra bankofullnläktige därigenom, att
den i flertalet länder har ett vida större antal ledamöter. I den mo
dernaste centralbanken, nämligen Schweiz', har man komnlit upp till
40 stycken, eljest äro 15 stycken eller något dylikt det vanliga. Dessa
styrelser arbeta vanligen på skilda sektioner för olika arter af cen
tralbankens verksamhet. Hvad denna styrelse beträffar är det regeJ,
att den får utnämnas af aktieägarna, och att den har ungefär de funk
tioner, som en bankstyrelse i allluänhet har.

Det viktigaste undantaget 11ärifrån föreligger, hvad utnäutnings
rätte}'~ beträffar, för Norge, där denna rätt h~lt och 11älIet är lagd di
rekt i stortingets hand. Sedermera förekomnler det fall, där en större
eller 11lindre del af bankens styrelse utnänlnes af regeringen, SåSOlll
i Frankrike och Schweiz.

Det ari~ra viktiga undantaget gäller bankstyrelsens befogenhet,
och det lan'c1, som här främst kommer i fräga, är Tyskland. Där
gäller näinIigen orn den institution, SOlD närnlast motsvarar en bank
styrelse, och sonl representerai" aktieägarna, att den har så godt sonl
uteslutande rent rädgifvande karaktär. Endast i fråga om län till
riket eller' de olika staterna oel1 i ännu ett relativt oviktigt ärende
har denna styrelse" vetorätt, 111en för öfrigt har den ingen befogenhet,
utan bestäIDlnanderätten ligger helt och hållet hos den af regeringen
på förbundsrådets förslag tillsatta direktionen.

Pä detta sätt äro i stora drag centralbankerna i utlandet orga
niserade. SåsoDl typiskt framstår sålunda, att centralbankerna äro
underkastade en särskild bänklag, vidare att de personer, som äro
deras verkställande direktörer, utnämnas af regeringen, 111en att deras
styrelse däremot, som i i"egel har en vanlig styrelses funktioner,

'utnänlnes aJ aktieägarna' och representerar den1. Detta är, sonl sagdt,
det nornlala. Den ena' ytt.erligheten 'representeras af Bank of England,
där icke något ingripande från' statens sida förekomnler, utom att en
särskild lag stiftats för densamnla. Att icke nägra direktö~er där till
sättas af staten, torde stå' i samband nled att några särskilda direk
törer icke finnas, utan det verkställande direktörskapet går 'j' tur oeh
ord,ning nlell,an styrelsens 'medlenlmar. Ett nl0tsatt ytterlighetsfall
hildar Tyskland, där visserligen aktieägarna äro representerade genom
en styrelse, nlen där denna 'icke har annat än en rådgifvande befo
genhet, utom i undantagsfall. ' Till- ännu större ytterlighet har lIlan
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gått i Norge, där riksbanken visserligen äges af privata aktieägare,
111en där dessa icke hafva ett spår att säga beträffande styrelsen.

Då jag nu öfvergår till ett närnlare analyserande af de'ssa för
hällanden, torde det vara länlpligt, att frainställningen anknytes till
den föreliggande aktuella frågan rörande den svenska riksbankens or
ganisation. Angående denna har nänlligen på sista' tiden förts' en
liflig disk;ussion, sonl väcktes till lif genom .LL\.ftonbladets enquete, oell
frågan har genonI herrar Wallenberg och Hedenlullds i riksdagen väckta
1110tion fått en ökad vikt.

. . Det ·är rörande denna fråga två olika saker och två olika PI~O

blenl, sonl diskuterats, nä1111igen för det första, huruvida riksbanken
bör vara statens egendom, eller om den helt och hållet eller' delvis
bör blifva privat 'egendom, och för det andra, om det icke' i alla
händelser vore länlpligt att vidtaga några förändringar i dess orga
nisation.

Det är det första af dessa problenl, som jag närnlast tänker säga '
några oi~d enn. Jag anser icke min uppgift' här' i kväll' vara at.t di
rekt rekolnlnendera något af de alternativ ~ sonl' föreligga, utan endast
att i största korthet 1{largÖra de olika principer och ~ynpunkter, som
därvidlag kunna ställas lnot hvarandra. Det bör kanske inlednings
vis nänlnas, att vid en dylik jänlförelse det tir naturligt, att man for
drar en synnerligen betydande öfverlägsenhet beträffanch~ de skäl,
sonl tala för att en riksbank skall v"ara privatbank, 0111 de skola
kunna l~notivera en förändring af en 250-årig praxis, SOUl ända från
hörjatl följts af världens äldsta centralbank.

De skäl, SOlll anförts till förlnån för den privata äga.nderätt.en,
äro af två olika slag. Dels allser nlan näinIigen, att den pl~ivata: ägan
derätten är af stor betydelse i vissa undantagsfall, franlför allt vid
krig, dels ock att den har sina fördelar äfven under norlnala fÖl~

håBanden.
Hvad det första alternativet beträffar, nänlligen frågan onl den

privata äganderättens betydelse i händelse af krig, så är det två .skäl,
SOIU därvidlag anförts till stöd för att riksbanken bör vara privat.
Det första är, att, onl landets centralbank är statens egendolll, så löper
den fara att af staten finansiellt utnyttjas i större eller mindre grad
för krigskostnadernas betäckande. Framför allt är nlan rädd för' att
staten, SOln ofta bändt, skall påverka banken att utgifva sedlar' för
att därigenom lösa dess finansiella sväriglJeter. Det senare har gan-
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ska ofta inträffat, qch Sverige' är kanske det land, SOln i det· afse~

endet, har .den rikaste erfarenheten i världen. < Vid 'de allra senaste
krigen ha krigskostnaderna, betäckts på detta eller liknande sätt ända
sed,an kriget Inot Ryssland 1741-43. ~-'ramför allt var detta fallet
i Sveriges sista krig år 1808-1809, 11vilket i sin sista period ute
slutande fördes ge'nom. de nledel,.som af riksbanken i form af sedlar öf
verlämnades till staten. Ett sådant förfaringssätt har städse visat
sig nledföra, att 'sedlarna blifva oinlösliga och sjunka i, värde.

Emellertid förefaller det, som om farhågan för detta i vår tid
icke skulle föreligga i san1ma utsträckning SOI11 förr. Sverige kan för
närvarande hotas af krig af två slag. D'et nlåste först o~h främst tänka
p'å 'krig som rent neutralitetsförsvar, och under sådana förhållanden
ser det ut som 0111 så förtviflade olnständigheter icke skulle behöfva
föreligga, att en sådan utväg behöfde tillgripas. För det andra kunna
vi tänka oss ett krig till försvar af någon del af landets område,
n1en därvidlag är vår ställning' nu en helt annan än förr. Ty vid
1800-talets början var det så, att man med en relativt lindrig ökning
af sedelstocken' kunde betäcka en synnerligen stor del af krigskost
naderna. I våra dagar nled de enorma finansiella kraf, SOI11 ett krig
ställer på, ett land, är därenl0t riksbankens sedelutgifning en droppe
i hafvet; det är icke att tänka på att få något större resultat af en
sedelutgifning på 150 il 200 IniIlionel'. Utgifva.ndet af en dylik sunlnla
skulle bli ödesdiger för riksbanken, Illen den skulle icke förslå l11ycket
i ettnl0dernt krig. Den skillnaden föreligger också, att förr i världen
visste luan ieke, att nlan genonl ett dylikt förfaringssätt skadade riks
banken. Man trodde fullt och fast, att, Oln l11an blott vidtoge vissa
åtgärder, skulle någon fara för riksbanken af detta icke behöfva fö
rek0111ma. Man saknade dä äfven de fullständigt utbildade tillfällen
till lån i utiandet, som nu föreligga~ Vidare har det visat sig, att
det i frä1111Uande,. länder gätt ungefär på samlna sätt, vare sig riks
banken .är i privat ägo eller icke. Se vi på riksbankernas historia
i utland~t, så finna vi, a.tt de' på salnUla sätt utn~~ttjats af staten,
äfven om de varit i privata händer. Så har varit förhållandet med
den engelska banken och de flesta andra europeiska riksbanker. Det
är äfven tydligt, att skulle den eventualiteten inträffa, att en sedel
elnission skulle vara det enda tänkbara nledlet för landets räddning
i· ett förtvifladt tillstånd, så skulle icke ens en privat ba~k kunna un
dandraga sig att träda hjälpande emellan.
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Det andra skälet, som anförts i fråga Oln krigstillfällell, är, att
riksbankens guldkassa skulle vara prisgifven åt fienden. Att denna
skulle respektera en privatbanks guldkassa visas af· erfarenheten från
det fransk-tyska kriget, då Tyskland lälnnade 'franska riksbankens
guldkassa orörd vid besättandet af Paris. Men å andra sidan före
faller det, som om här i landet riksbankens guldskassa skulle kunna
utan stor svårighet räddas till ett säkert ställe, om Stockholm hotas
af en fiende'.

Jag länlnar nu dessa skäl och öfvergär till delll, som anförts
beträfI'ande riksbankens n1era normala verksamhet. Förr i världen
kom 11la.n ofta med det argumentet, att riksbanken genoll1 att ägas
af privata personer skulle tillföras de fördelar, SOIU i allmänhet ligga
i det privata intresset, såsom större lifaktighet och större initiativ
i afI'ärens dl'ift. . Dessa synpunl\:ter torde dock nunlera icke kunna upp
rätthållas, då det visat sig, att det dagliga handhafvandet af en riks
banks affärer icke rönt något nlenligt inflytande af-statens ingripand~,

oaktadt . de verkställande direktörerna vanligen äro tillsatta af den
samnla.,. Man anser ju t. o. 111. den tyska riksbanken, där statens
inflytande är starkast, vara den n10dernast organiserade och skötta
riksbank, som finnes.

DHrenlot förefaller det vara otvifvelaktigt, att ur en annan syn
punkt den privata äganderätten har en viss fördel, och det är den
stora saulhörighet med det öfriga näringslifvet, SOlll riksba:nken däri
gen0111 erhåller. I vissa länder bar nlan i banklagen infört garanti

för att näringslifvets Il1än skola blifva tillräckligt representerade i
styrelsen. År eineIlertid riksbanken privat egendom, så kon1ma dess

aktier faktiskt att dels ligga i .händerna på. de privata bankerna.,
såsom i Norge är fallet i stor utsträekning, äfvensom i Schweiz, 'men

fralilför allt komnla de att ägas af landets större finansmän, och
resultatet blir, att lllånga af de främsta representanterna för närings
lifvet \ sanlIas i styrelsen. Att på detta sätt riksbanken får en till
det yttre solidarisk ställning lned det öfriga· näringslifvet, är kanske

den betydelsefullaste fördel, SOln den privata äganderätten har att
bjuda.

Det andra hufvudskälet, som anföres till förmå!! för den privata
äganderätten, är, att, då riksbanl{en är i st.atens 'hand, blir den i
större eller mindre grad utsatt för politiska brytningar och indragen
på det· politiska onlrådet.· Hvad man därmed närmare 11lenar, är
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naturligtvis icke lätt att säga, och i regeln finner lnan icke dessa
farllägornärmare utförda. Riksbankschefen baron Langenskiöld skrif
ver i sin inlaga i Aftonbladets enquete, att han särskildt tänkt på de
förhällanden, som kunna inträffa vid en social eller ekononlisk kris,
n1en han anser icke, att under normala förhållanden i detta afseende
någon fara föreligger.

En annan möjlighet är ell1ellert.id, att 'riksbanken blir beroende
af partiväsendet, så att den utnyttjas för en starkare. statsdrift på
kreditväsendets område och träder i konkurrens nled privatbankerna~

Det belnötande, sonl den vid årets riksdag väckta nl0tionen 0111 att
riksbankell skulle ge ränta på insättningar rönte, tyder på att dylika
farhågor för närvarande verkligen göra sig gällande. Men i allnlänhet
har man den uppfattningen, att det icke är riktigt, att en så viktig
institution sonl riksbanken göres beroende af politiska institutionerr

något som såväl en riksdag sonl en regering äro. Ur den synpt1l1kten
har nlan rekommenderat systenlet lned privata aktieägare. Tydligt
är elnellertid, att detta icke kan under några förhållanden blifva fullt
effektivt. ,Den lag, som reglerar riksbankens verksalnhet, bestälnmes
ju under alla omständigheter af statsmyndigheterna, och det före
ligger för denl icke något hinder att föreskrifva, hvilken verksanlhet
riksbanken skall hafva. De personer, sOln handhafva. den dagliga
skötseln, utnänlnas vanligen af regeringen, som ju är en politislc
institution. En riksbank kan sålunda aldrig undandragas de politiska
makternas illf1ytande, och den själfständighet, S0111 vinnes gen0111 att
den äges af privata, blir därför i praktiken luindre betydelsefull.

Jag har nu anfört en del skäl, som kunna anses tala för privat
äganderätt till riksbanken, äfven om de vid närmare betraktande icke
visa sig fullt så starka, som de vid första påseendet kunna synas. Jag
öfvergår, därmed till att anföra en del skäl, som tala en~ot systemet
lned privatbank. Ett sådant skäl, dock af något underordnad art,
ligger nära till hands., Den rätta tidpunkten att diskutera en cen
tralbanks organisation är naturligtv1s, då den inrättas, eller då en
större tillökning af dess, kapital .skall ske. Men den svenska riks
bankens kapital är fullt tillräckligt. Det torde vara större i för
hållande till.rörelsen, än hvad förhållandet är med de flesta utländska
banker. Onl nu riksbankens kapital till större eller mindre del

. skulle öfverföras i privata händer, så 'skulle detta endast kunna ske
i den formen, att denna del ~f dess kapital. af de privata akti~ägarna
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återbetalades till staten. Men dels vore· detta en synnerligen egen
domlig transaktion, och dels skulle det vara en nackdel, att det
kapital, som då skulle tillföras riksbanken, skulle tagas hufvudsakligen
frän sådana personer, som eljest skulle· använda kapitalet direkt till
näringslifvets gagn och till företagsamhetens förkofrande. Och det
kapital, som vi för detta ändamål hafva, är icke större, än att det
behöfves för detta kanske viktigare behof.

En annan invändning, sonl framförts, är, att, när privata
aktieägare öfvertaga en riksbank, så sker det städse genolll en för
viss tid lneddelad oktroj. Men därigenonl uppkommer en ständig
osäkerhet, franlför allt vid den tid, då oktrojen skall utlöpa, då för
slag vimla 0111 hvarandra, och då 111an är oklar om huru det skall
ställa sig.' Detta skulle lnedföra snarare försämrade än förbättrade
förhållanden.

Det sista skälet är af mera ideell art, nän11igen att det näppe
ligen öfverensstänlmer llled lnodern rättsuppfattning att åt enskilda
öfverlälllna ett 1110nopol af en så ytterligt ingripande betydelse som
sedelutgifningen, ett nlonopol, SOlll dessutom kommit till stånd genom
statens egen lagstiftning. Till allt detta komnler, att, det i Sverige
knappast ifrågasatts, att hela aktiekapitalet skulle öfvertagas af
privata. Vid de tillfällen, då frågan om riksbankens organisation
varit på tal" har 111an städse afsett, att hlott en nlindre del af aktie
kapitalet skulle tillhöra privata.. Det är ell1ellertid tydligt, att ett
dylikt system skulle 111edföra ett väsentligt försvagande af de för
delar, som lnan vill vinna genom den privata äganderätten.

Vi lämna härll1ed frågan onl äganderätten till riksbanken och
öfvergå till att diskutera de reforlner, som kunna vara önskvärda,
äfvell onl det nuvarande· äganderättssystemet bibehålles. Så vidt
jag vet, bestrides det. icke på något håll, att den nuvarande orga
nisationen erbjuder olägenheter af olika art, och att i flera afseenden '
rättelser äro önskvärda.

Af de anmärkningar, nlot det nuvarande systeu1et, sonl franl
förts, äro en del af rent teknisk art, säSOln, att revisionen blir föga
plannlässig, och att elektorerna och bankoutskottet, hvilkas ingripande•
kan behöfvas när som helst, endast äro salnlade en kort tid af året.

Utonl dessa tekniska skäl kan man emellertid framföra andra
af djupare art, nämligen att den organisation" som riksdagen själf
utgör, och de organ, 11varöfver den förfogar, näppeligen äro lämpliga
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för detta. ändam-å1. Såväl riksdagen som dess elektorer och banko
utskottet utöfva i vissa fall en styrelses verksamhet och bilda för
l'liksbanken öfverordnade institutioner. Riksdagen får sålunda ofta
sysselsätta sig med detaljer i riksbankens verksamilet, i, hvilka den
icke kan anses vara kunnig, ocll som det ej heller vore nödvändigt,
att den toge befattning med.

Hvad bankoutskottet beträffar kanske saken ställer sig svårare,
och . nlan skulle öfver llufvud kunna ifrågasätta, aln en sådan insti
tution som bankoutskottet är förenlig med den svenska riksdagens
värdighet. Bankoutskott.et har ju i många' fall en djupt ingripande
betydelse för riksbanken icke blott såsom dess rådgifvare och såsonl
ett slags styrelse för densamma, ,utan äfven då, det skall afgifva
ut,låtanden rörande banklagstiftningen. I detta och flera· andra fall
111äste det yttra sig öfver ganska invecklade vetenskapliga och tek
niska problenl, hvilkas besvarande fordrar en hög teoretisk och prak
tisk sakkunskap. Utan tvifvel skulle riksdagen kunna sätta ihop en
salnling af fullt sakkunniga personer såson1 ledamöter af bankout
skottet, lnen .eftersom en ledamot af riksdagen icke' kan inväljas i
iner än ett utskott och bankoutskottet anses vara det minst viktiga,
så äro 'de flesta ledainöterna i utskottet llled enst.aka lysande undan
tag sådana, SOl11 icke hafva den teoretiska och praktiska utbildning,
S 0111 fordras för· afgörande af dylika frågor. Resultatet af bankout
skottets verksamhet blir ofta ett spegelfäkteri utan större betydelse, och
dess utlåtanden i synnerligen väsentliga frågor rörande bankväsendet
kunna icke tilllnätas den' auktoritet, som för riksdagens värdighet
vore önskligt. Det förefaller Blig, sOln onl bankoutskottet vore en
institution, sonl vore föråldrad, och SOlll knappast för närvarande har
något berättigande. Då det bildades, bestod. det endast af tre ständ;
bönderna hade nämligen undanbedt sig, einedan »de sig intet på
banko begrepe» . Detta är en InaxiIn, som i stor utsträckning kan
tillämpas äfven på det nuvarande bankoutskottet.

En andra institution, som riksdageQ tillsätter, är elektorerna.
Dessa hafva till sin hufvudsakliga uppgift att- välja bankofulllnäktige.
Därvid komnla vi in på en kanske ännu nlera betydelsefull fråga,
eftersoln det är på denna, punkt, som farhågor fran1komnlit för att
riksbanken skulle kunna utnyttjas i politiskt syfte.

Dessa elektorer, sonl skola välja medlemInar i riksbankens dire~tion,

.äro själfva valda af riksdag~n. Nu är det visserligen klart, att man icke
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behöfver .göra sig öfverdrifna farhågor i detta afseende, men utan att
utsätta sig för anklagelsen att se sp.öken på ljusa dagen måste bvar
och en medgifva, att det vore ~n synnerligen olämplig situation, om
vid val af elektorer lnan gick· fran1 med skilda part.ilistor i riksdagen,
och om vid val af bankofullmäktige skilda pal~tikandidater skulle

. uppställas. DeU a kanske icke behöfver vara af någon särdeles stor
praktisk betydelse, men uppenbart är, att ett sådant förhållande
skulle göra, att riksbanken fick en partipolitisk färg öfver sig, och
att detta skulle kunna skada det nära sanlarbete med näringslifvets
nlän, som för densamma är nödvändigt. Jag tror, att .detta k.anske
är den viktigaste synpunkten beträffande det mycket omtalade politiska
inflytandet på riksbanken.

Nu är frågan, hur dessa. olägenheter, som jag bar belyst i stora
drag, skulle kunna afhjälpas. Det enklaste sättet vore att öfverflytta
i stort sedt riksdagens funktioner på regeringen, då alla dessa
frågor skulle lösas af sig själfva.. Man finge då ett liknande för
hållande, SOln räder nled den tyska riksbanken. Om så icke är möj
ligt, föreligger ett privat förslag af riksbanksfullmäktigen Langenskiöld,
som synes mig erbjuda det mest tänkvärda uppslaget, nämligen att
bilda ett. särskildt bankråd, hvars lnedlelllmar skulle tillsättas af så
väl riksdagen som regeringen. Det förefaller mig, sonl onl i. den
riktningen en ganska betydelsefull vinst skulle kunna göras. Det är
enligt bans förslag meningen, att bankrädet skulle öfvertaga de huf
vudsakliga funktioller af nlera tekniskt ingripande och detaljerad art,
som nu åligga bankoutskottet. Det förefaller lnig, so~ om det oc~så

lned stor fördel skulle kunna öfvertaga eri annan funktion, som banko
utskottet . för närvarande har~ nämli.gen att afgifva utlåtande beträf
fande banklagen och dylika frågor och därnled göra bankoutskottet
öfverflödigt. Härenlot kan invändas, att riksdagen på detta sätt
skulle taga råd af en formellt utomstående institution. Men. det är
att märka, att den själf skulle tillsätta de flesta medlemmarna, och
det vore endast fråga om att skapa en institution af sakkunnige"
Fördelen vore, att riksdagen skulle kunna inVälja sina. mest kompe
tenta ledalnöter, oberoende· af om de sutte i ett annat utskott, och
öfverhufvud skulle man kunna samla de mest sakkunnige, som stode
att uppleta.

Man kunde nu invända, att på detta si;itt skulle den politiska
färgen .icke kunna undvikas, eftersom. vid hvarje tillfälle val måste

5
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ske.' , ~en detta skulle kunna inskränkas dels därige~o·m att regeringen
tillsatte en' del nledle'mmar och dels därigenom att medlemmarna till
sattes' för 'en längre tid frall1åt, så att endast då och 'då enstaka val
be~öfde .företagas. .Det .gAr nog att med en' sådan organisation
hålla riks'banken fri från hvarje partipolitisk färg. Ett stöd härför
är, att detta synes hafva lyckats i Norge. Norge har i detta afseende
sitt särskilda intresse, därför att det är det enda land utom Sverige,
där bankofullmäktige utses af riks·dagen. Men enligt hvad jag 'in
hämtat, kan man för närvarande icke säga, att denna makt utnyttjas
i partipolitiskt syfte, och man Ilar uppnått det resultatet, att vid val
till bankofullmäktige i .stortinget någon dis~kussion icke' försiggått,
och att omröstning icke behöft förekomma, utan att stortinget åtminstone
till det yttre varit fullkomligt enhälligt. Den enda punkt i fråga om
hvilken lnan ifrat för en förändring är, att stortinget bar rätt att' utse
icke blott styrelse för riksbanken utan äfven 'för dess filialer. Det
senare har missbrukats' till partipolitiska lokalbelöningar. Men någon
,dylik lnisslyckad bestämmelse finnes ej i Sv'erige.

Med 11vad jag nu har yttrat har jag icke afsett att gifva något
bestänldt direktiv för en förändring af ,riksbankens organisation, nlen
så mycket anser jag i 'alla fall hafva framgått af hvad jag sagt, att
det finnes allvarliga' brister i· densanlma, och att man kan tänka sig
olika utyägar för' afhjälpande af dessa brister. Det synes nlig där
för, att den nl0tion, som vid årets riksdag väckts om utredning af
de olika vägar, som man i detta afseende kan beträda, är synner
ligen af behofvet päkallad, och att det föreligger starka skäl för dess

antagande.

Härefter yttrade sig:

Vice Häradshöfdingen M. Wallenberg: För att diskussionen skall
kOlllma i gång ber jag att få säga några ord.

Jag antar, att nlan i allnlänhet inolll det svenska affärslifvet har
samma uppfattning sonl jag ·däl~om, att man icke kan rikta någon
kritik IllOt det sätt, hvarpå riksbanken skötts, särskildt under senaste

decennierna.
Med den utveckling, som politiken tagit i Sverige såväl som i

andra länder, fruktar inan emellertid, att den dag skall k~mma, då till
följd af riksdagens makt öfver riksbanken och därllled öfverhela
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Sveriges näringslif ganska betydande olyckor skola uppstå,' olyckor,
som helt säkert kunde undvikas, OCll hvilka naturligtvis komma att
medföra, att då om icke förr en förändring af riksbankens organi
sation blir genolnförd.

Inledaren har på ett uttölnmande sätt framfört de olika skäl,
som tala för och emot' inrättandet af en centralbank med enskilda
delägare. Hvad som emellertid är alldeles klart, är, såsom inle
daren också päpekade, att man Biåste ordna det så, att riksbanken
dels mera undandrages politiskt inflytande, hvilket nu gör sig starkt
gällande, och dels kOlnnler i intimare kontakt 'med näringslifvet, d. y~ s.
en kontakt, som icke' uteslutande beror på bankofulllnäktiges' goda
vilja, deras personliga tycke, utan. SOlll .de· äro ålagda att upprätt~

hålla. Jag anser därför för min del i hög grad önskvärdt, att re
geringen ville åvägabringa en utredning om huru en omorganisation
af riksbanken i dylikt syfte nlåtte ske. Skulle det icke visa sig vara
utförbart - oeh af de flesta bidragen i Aftonbladets enquete fram
gick, att det ansågs outförbart - att afhända riksdagen dess nu
varande inflytande öfver riksbanken, finnes det -i alla falJ, såvidt jag
kan se, en praktisk utväg, som skulle kunna anlitas, och det är att
tillsätta ett bankråd. Detta bankråd torde lämpligen bestå af ombud
för de tio största bankerna i landet och sammanträda på bestämda
tider, t. ex. hvar fjortonde dag. Härigenom skulle affärslifvet komma
att stå i beständig kontakt lned riksbankens ledning. Det blefve
därjälnte hell säkert till nytta" om bankrådets ledamöter finge, vid
inträffad ledighet inonl bankofullmäktige, upprätta förslag till ersät
tare. Bankrådet kunde då i god tid se sig före beträffande kan9i
dater, så att det icke såsom nu behöfde räda ep permanent banko
fullmäktigkris.

Bankdirektören J. Swartling: För nlin del är jag också af den
uppfattningen, att det naturligtvis finns vissa bristfälligheter i riks
bankens organisation, som kunna föranleda en del olägenheter, och
hvilka följaktligen böra afhjälpas. lIur riksbanken skall omorganise
ras är därför en fråga, som väl behöfver dryftas och undersökas.
Emellertid är jag för lnin del af den äsikten, att ~an vid en omor
ganisation icke behöfver gå sA längt, att man rubbar dell grundval,
på hvilken riksbanken, sAsonl inledaren erinrade, hvilat i ungefär
250 är, nämligen' på' statens ensamäganderätt till och uteslutande
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ansvarighet för 'riksbanken, genom att taga in enskilda delägare i
densamIna'. Jag' vill ej alls ingå på skälen för och emot en' dylik
anordning, ty inle'daren har så väl utredt den saken, att det icke är
my.eket att därtill lägga. Dessutom är det väl ganska säkert, att
äfv'en de, som hysa den åsikten, att det kunde vara önskvärdt, att
riksbanken blefve' föremål för ett slags samäganderätt mellan enskilda
och st.aten, torde erkänna, att utsikterna att genomföra en sådan sak
äro ytterst obetydliga. Det anfördes, och det är ett faktum, att de
flesta utländska centralbanker icke ägas af staten, och man 'borde,
skulle man kunna tycka, däraf draga den slutsatsen, att det vore
lyckligast, om ej heller den svenska riksbanken ägdes af staten. Det
kan ju emellertid hända, att Sveriges riksbank ej blott är den äldsta
centralbanken utan också den, som' i fråga om äganderätten ti~l den
samma är på det riktigaste sättet organiserad. Någon förändring i
den riktning, att enskilda delägare upptagas i riksbanken, tror jag
11varken kunna eller böra genonlföras.

DäreInot måste jag erkänna, att det ,vore en stor lycka för riks
banken, om till dess förfogande stode ett råd, SOIU tillsattes obero
ende af hvarje politiskt vindkast. För den skull har jag tillåtit mig

,att i mitt svar på Aftonbladets enquete fraIllhålla, att det vore
lyckligt, om ett bankråd i den riktning, friherre Langenskiöld före
slagit, blefve inrättadt, och onl i detta bankråd län1nades plats för
personer, tillsatta af några politiskt alldeles fristående men ll1ed det
ekonomiska lifvet ytterst nära förbundna korp'orationer, exempelvis
handelskamrarna.

Det är ju klart, att riksdagen härigenom får i någon, om också
ytterst ringa mån gifva efter på sin förvaltningsrätt öfver banken,
men å andra sidan skulle de af nyssnäInnda korporationer tillsatta
ledamöternas i bankrådet inflytande, i hvad det afser lnaktfrågan,
kunna göras ytterst obetydligt: de skulle lämpligen kunna fungera
såsom ett slags lnycket kompetenta sakkunniga, särskildt då det gäl
ler att förändra räntesatser eller är fråga om andra dylika viktiga
åtgärder på bankpolitikens oluråde.

Vore en reform af det slag, jag här antydt, möjlig, eller skulle
ett förslag i den riktning, herr Wallenberg nyss fralnställde,kunna
genomföras, därvid dock I~epresentanter, synes det mig, icke borde
tagas uteslutande från. bankerna utan äfven från handelskamrarna
och möjligen andra korporationer, då tror jag, att de värsta olägen-
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heterna af riksbankens nuvarande organisation vore undanröjda och
det utan att det borde kosta riksdagen någon särskild själföfvervin
nelse.

I hvarje fall torde väl den åsikten vara allmän, att någonting
bör göras för att en undersökning skall komma till ständ, angående
hvilka förändringar sonl böra vidtagas i afseende på riksbankens
organisation, och därvidlag anser jag liksom föregående talare, att
det vore ytterst lyckligt, om riksdagen ville genonl ett bifall till de
af herrar Wallenberg och Hedenlund samt af herr Rune väckta mo
tionerna taga första steget till en sådan undersökning.

Bankdirektören V. Moll: Om bankoutskottet vore så inkompe
tent, som den ärade inledaren syntes vilja göra troligt, så skulle
detta vara i högsta grad beklagligt. ~Ien lyckligtvis skingrade berr

Wallenberg farhågorna i detta afseende genom det oförbehållsamma
erkännande, han gaf riksbanksledningen, för det sätt, hvarpå denna
ledt bankens öden. Man kan således i någon mån känna sig lugnad
i afseende på bankoutskottets kompetens, ty det är dock så, att riks

bankens ledning och skötsel direkt eller indirekt varit resultatet af
riksdag~ns och bankoutskottets verksamhet.

Jag sk.all icke inlåta mig på frågan 'om riksbanken bör vara
statsbank eller privatbank. Inledaren har redogjort för de olika cen

tralbankstyperna: från ren statsbank till ren privatbank med mellan
fornler af blandad stats- och privatba.nk. Trots de växland~ organi
sationsformerna ha sanltliga centralbanker på ett i stort sedt till
fredsställande sätt kunnat fylla sin uppgift.

Häraf skulle jag vilja draga den slutsatsen, att centralbankens
organisation icke är afgörande för resultatet af bankens verksall1het.
Och häraf följer själffallet den sats, SOlll blifvit framställd af friherre
Langenskiöld under diskussionen i frågan: resultatet beror hufvud

sakligen på i hvilka händer bankledningen ligger.
En annan fråga blir, huruvida det är möjligt att nled nuvarande

ordning fortfarande åstadkomma en fullt duglig bankledning. På se
naste tiden har det yppat sig vissa svårigheter att fylla. uppkom

mande vakanser inonl bankofullmäktige, men jag. undrar, om icke
dessa svårigheter mera berott på tillfälligheter. Huruvida det, för

att bättre förhållanden i detta afseende skulle .kunna åstadkommas,
borde inrättas ett bankråd, såsom. friherre Langenskiöld föreslagit,
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torde kunna sättas i fråga, då det synes tvifvelaktigt, om några för
delar därmed skulle vinnas.

Frän1sta skälet för en reform i dylik riktning lärer väl vara,
. att.. man vill undvika politiska inflytelser vid val af fullnläktige i

banken. Jag tror eineilertid, att man är sk)Tldig riksdagen det er
kännandet, att de politiska inflytelserna på senare tider i allt mindre
grad gjort sig gällande inolll valnämnden. Går man längre tillbaka
i tiden, skall man nog finna ett och annat val, som skett på grund
af sådana inflytelser. Ett bankråd, tillsatt till viss del af kungl.
lnaj:t och med återstoden vald· af kamrarna, torde för öfrigt icke
innebära någon större garanti mot att politiken sätter sin prägel på
valen- inledaren påpekade ju, att äfven kungl. maj:t är en po
litisk institution.

Nu säger Inan, att bankrådet skulle utses för längre tid, san
nolikt för tre är, och att därigenom bättre kontinuitet skulle vinnas.
Då riksdagen plägar under treårsperioden 'tbibehälla valnämnd och
bankoutskottet med i allt väsentligt oförändrad saInlnansättning, före~

faller det, som om ungefär samnla kontinuitet skulle vinnas med nu
varande anordning som genom ett bankräd med treårigt nlandat.

Vidare säger man, att genolu inrättandet af ett bankråd skulle
skapas en permanent institution, med hvilken fullmäktige kunde vid
behof rådgöra angående viktigare angelägenheter. Fullmäktige hafva
nu under fyra månader af året bankoutskottet och under två må
nader statsrevisorerna att rådgöra med. Att fullmäkt.ige under åter
stående sex nlånader icke skulle kunna reda sig utan en rådgifvande
nlyndighet, synes osannolikt, då erfarenheten lär, att de privata ban
kernas styrelser, som när som helst kun~a inkalla extra bolags
stämma till rådplägning, icke bruka begagna· denna utväg, ehuru till
fälle till rådplägning med ordinarie bolagsstäffilnan erbjuder sig blott
en gång ärligen under en kort stund.

Vidare skulle genom bankrädets försorg uppkonllnande vakanser
bland fullInäktige kunna fyllas. Det får naturligtvis icke vara så illa
ställdt inom riksbanken, att icke, därest vakans, tillfällig eller sta
digvarande, uppkonlmer, kompetenta ställföreträdare finnas bland full
mäktige eller deras suppleanter.. Att förhållandena i detta afseende
för närvarande icke äro tillfredsställande, beror på tillfälligheter,
hvilka man nog g~r klokt i att icke för nlycket generalisera.

Man har velat göra gällande, att bankrådet icke skulle ..behöfva
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inkräkta på riksdag~ns myndighe.t öfver banken. Om riksbanken
ställes under ett bankråd, utsedt till. viss del af kungl. maj:t och till
viss del af riksdagen, blir det kungl. maj:ts o111bud, SOlTI fä· afgöran
det i sin hand i de fall, då ka111mare står mot kammare, och kungl.
maj:ts onlbud kunna tillsammans nled minorit~ten af riksdagens om
bud rösta omkull nlajoriteten af riksdagsonlbuden. Maktförskjutnin
gen blir sålunda högst väsentlig. Villinan l11ed utsikt till framgå~g

föreslå, att riksdagen skall afstå en väsentlig del af sin makt öfver
riksbanken, måste :fian kunna på ett öfvertygande sätt 111.otivera,
hvarför så bör ske.

Herr Wallenberg har fra~kastat den tanken, att 111an möjligen
skulle kunna ästadkomlna ett rädgifvallde bankråd, utan att riks
dagens nuvarande .inflytande öfver riksbanken behöfde kringskäras.
Det är en tanke, SOfi är värd att beaktas.

Borgmästaren Å. O. Rune: Den föregående talaren franlhöll, att
riksbanken varjt utmärkt väl skött, och att detta borde bevisa, att
bankoutskottet förstått. att väl fylla sin funktion, då det gällt att ut
öfva riksdagens kontroll öfver riksbanken. Jag har litet reda på hur
arbetet inom bankoutskottet tillgår, och jag tror icke, att riksbankens
goda skötsel under de senaste decennierna i någon mån är att till
skrifva någon Vägledande inverkan från bankoutskottets sida. Jag
medger gärna, att bankoutskottet icke stört det goda arbete, som
presterats af riksbanksledningen, men man kan ej säga, att banko
utskottet utgjort någon garanti för att icke nlöjligen någon skada
uppstått ifråga om riksbanken. Det goda resultatet beror helt visst
på att vi haft en riksbanksledning, som varit sin uppgift vuxen.
Så länge man har det, kan luan vara ganska lugn. Men meningen
vore nu att skapa en större garanti i detta fall, och jag kan icke
fördölja för luig, att, om vi finge ett bankräd, utsedt uteslutande med
hänsyn till kompetensen för uppdraget, sålunda att däri sutte de
yppersta finansmän, industriln~n och affärsmän, ~a~det har att upp
visa, så skulle det vara till stor fördel, då därigenom riksbanken
kOIDlne i närmare kont.akt med affärsvärlden och. näringslifvet i
landet.

Den senaste ärade talaren nämnde, att riksbanksledningen under
de fyra månader, riksdagen vore sanllad,. hade bankoutskottet att
tillgå som rådgifvare. Detta utskott" tillsättes emellertid icke nled
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särskild hänsyn till att det skall fungera som rådgifvare åt riksbanks

ledningen. Jag tror därför icke, att denna ens dessa fyra månader
har något stöd i bankoutskottet.

'Det talades vidare om att riksbanksledningen två månader af
året kunde rådgöra 111ed statsrevisorerna. En viss kontroll öfver
riksbanken utöfva ju dessa, nlen jag tror icke, att de väljas ur syn
punkten af att vara kompetenta att bedöma bankfrågor.

Det återstår i hvarje fall sex månader af året, dä riksbanks
ledningen faktiskt ensam har skötseln af riksbanken om hand. Den

föregående talaren tog exempel från de enskilda bankerna och fraIn
höll, att de skötas hela året utan kontroll af sin principal - bolags

stämman. Man kan emellertid icke likställa bankrådet Ined en bo
lagsstämma: denna skulle närmast motsvara riksdagen, medan bank
rådet skulle vara ett slags bankstyrelse. Och i ,det fallet vill jag
påpeka, att de större bankerna ha styrelser, som räkna ett betydligt

större' antal ledamöter, än hvad bankofullInäktige utgöra. Sålunda,
de enskilda' bankföretagen, som ha mindre intressen att bevaka, äro

fylligare representerade i sina styrelser, än hvad fallet är med sta

tens bank.
'Det förslag,' som frainkommit frän friherre Langenskiöld, synes

mig i hög grad beaktansvärdt: riksbanksledningen erhölle stöd i bank
rådet, den kon1me i intimare beröring lTIed affärslifvet, och den' finge

en fylligare sammansättning.
Hvad beträffar förslaget, att, om ett bankråd inrätt.ades, kungl.

maj:t skulle utse 6 ledanlöter och hvardera kammaren '12, så nämnde
den föregående talaren, att, om de af fÖI~sta kanlmaren valda leda
lTIöterna stode gent en10t de af andra kamn1aren utsedda, skulle de,
som kungl. maj:t tillsatt, få utslagsrösten.. Därelnot vill jag säga,

att det alls icke är nödvändigt, att man bestänlmer sig för denna
proportion och låter kungl. maj:t utse 6 af ledamöterna och där
igenom kanske fä mera makt öfver riksbanken, än kungl. ll1aj:t för
närvarande har. Hvad beträffar den valnämnd, sonl nu utser full
mäktige och består af 24 ledamöter från hvardera kalnmaren, har
det visat sig, att där stär ofta kalnnlare mot 'kammare, hvarför det
måste kOmpr0111issas - och om det är lyckligt, lälTInar jag därhän.
Jag undrar, om det blir pä samma sätt, ifall det upprättas ett bank
råd, såson1 friherre Langenskiöld föreslagit. Oln hvardera kammaren
hade 'att utse 12 'ledamöter, finge nog politiken stå i andra rummet:
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det funnes ingen, anledning att uteslutande välja riksdagsmän, utan
för att fä en· fyllig representation skulle lIlan säkerligen också taga '
utanför riksdagen stående industrinlän, köpmän och landtbrukare frän
skilda delar af lanqet. Jag' tror icke, att det i praktiken skulle
ställa sig så, att de ledanlöter, SOln utsäges af första kammaren,
vore af annat skrot och korn än' de, som blefve valda af andra
kan1maren, utan att de politiska motsättningarna i detta fall i någon
män minskades.

Det har sagts, 'att, när nlan vill, att riksdagen skall afstå nå
got af sin lnakt, bör det förebringas starka. skäl härför. Jag vågar
påstå, att det icke blir fråga om att riksdagen skall afstå mycket af,
sin makt, om man ändrar förslaget så, att hvardera kan1maren skall
utse 12 ledamöter och kungl. lnaj:t 4. Då blir 11ela antalet 28,
hvaraf kungl. maj:t utser en sjundedel - samma proportion som nu.

Jag vill icke förneka, att det ligger någonting i talet onl att
riksdagens 111akt öfver riksbanken ej bör lninskas. Men åtminstone
de år, jag haft anledning att i någon lnån följa utvecklingen pä detta
område, har erfarenheten visat, att det inflytande och den kontroll,
riksdagen utöfvat öfver riksbanken, ej varit af någon afgörande be
tydelse. Ledningen af riksbanken har legat .i goda och kraftiga hän
der - det är därför banken fungerat tillfredsställande. Vi skola
icke inbilla oss, att det beror på den kontroll, som riksdagen och
bankoutskottet utöfvat.

"

Bankdirektören V. Moll: Jag ber om ursäkt, ifall jag uttryckte
111ig så otydligt, att af hvad jag yttrade fraingick den nleningen, att
bankoutskottet hade äran af att riksbanken haft en så god skötsel.
Min mening var att säga, att den nuvarande ordningen visat sig vara
tillfredsställande i så nlåtto, att den skaffat riksbanken en fullt kOII}
petent ledning.

Riksdagsmannen Ivan Svensson: ~ Om det finnes, som jag anser
önskvärdt, lnöjligbet att genonlföra bankreformen i hufvudsaklig öfver
ensstämmelse med af friherre Langenskiöld franllagda förslaget och
att vi sålunda skulle få ett' bankräd, undgå vi dock icke, om detta
skall väljas genom ,elektorer, valda på samnla sätt söm kamrarna nu
välja förtroendemän för utseende af deputerade eller" genOl1l majori
tetsval, att kaminare kan kOlllma att stå enlot kammare, och detta
är ju ur mänga synpunkter olämpligt.
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Något bättre blefve det väl, om valet af bankråd inom kam-
. rarna finge ske efter proportionella grunder. Man undginge visser

ligen därigenom icke, att det blefve parti. mot parti, filen ett val på
detta sätt har dock ~fter mitt förmenande afgjordt företräde framför
11lajoritetsval i kamrarna.

Grosshandlaren Fil. D:r O. ,M. Höglund: Jag är väsentligen före
konlmen i många afseenden af herr Rune, och jag delar hans upp
fattning beträffande bankoutskottet och bankrådet.

Det var emellertid icke för att förklara det, som jag begärde
ordet, utan det var llled anledning af det näst sista anförandet.

Den ärade talaren framhöll däri, onl jag icke misstar lnig, för
andra gången,. att i hufvudsak allt är bra som det är i afseende på
bankens ledning. och tillsättandet af .bankofullmäktige. Jag vill dä
blott erinra därom, att' alla föreskrifter rörande riksbanken äro oför
ändradt desalunla, som de varit i 40, ja, kanske 100 är. Allt an
nat har förändrat.s, lnen de där föreskrifterna ha hela denna långa
tid stått kvar i det allra närmaste. Ingenting i världen är oför
änderligt: riksdagen .har ändrats, bankens verksamhet likaså - är
det då rimligt att förutsätta, att dessa föreskrifter, som voro bra,
när de tillkommo, fortfarande skola vara desamma? Då de inför
des, funnos de fyra stånden. - Sedermera har ju riksdagen undergått
åtskilliga förändringar. Särskildt har under det senaste årtiondet par- .
tiväsendet utvec..klats i hög grad. Riksbanken själf är icke densamnla
som för 50 år sedan. Den' har vuxit, OCll nu ställas på den helt
andra anspråk än förr. År det rimligt, att en institution, som var
lämplig i gamla tider, skall vara det fortfarande? Det vore m~Tcket

öfverraskande, onl' så skulle vara förhållandet. Jag hade icke hos
den ärade talaren väntat så stark konservatism, som hans yttrande
visade.

I afseende på det föreslagna bankrådet är det en sak, som jag
ber att fä påpeka. Om jag icke missminner mig, är i förslaget in
rymd den bestämmelsen, att hvarje val skall gälla tre år, men att
första gången en tredjedel af ledaIIlöterna skall väljas för 1 år; en
tredjedel för 2 år och återstodell föi~ 3 år. Genom denna årliga
omsättning betryggas kontinuiteten på helt annat sätt, än om alla
skola samtidigt väljas och samtidigt afgå. I öfrigt vill jag beträf
fande denna fråga endast tillägga, att' jag, såsom framgår af mitt
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svar å Aftonbladets enquete, ansluter mig till friherre Langenskiölds
förslag.

Som herr Rune framhöll, är det inflytande, som riksdagen ge
nom bankoutskottet utöfvar äfver riksbanken., icke synnerligen effektivt.
Jag tror emellertid, att, om kamrarna insatte ledamöter i bankrådet,
som stode i närmare kontakt Ined riksbanken, skulle riksdagens
luakt på helt annat sätt göra sig gällande. Ty den kunde då ut
öfvas äfven nlellan riksdagarna samt af personer, som en längre tid
finge ägna sig åt bankens verksamhet och därför blefve. mera initie
rade i bankens förhållanden.

Bankdirektören L. A. Hedenlund: Jag ber att få franlföra nlitt
vördsanlma tack till föredragshållaren icke allenast för det värderika,
olnfattande och. synnerligen objektiva föredrag, han höll, utan äfven
för det välvilliga omnämnande, han ägnade den af herr Wallenberg
och nlig afgifna motionen. Hans anförande ger från min sida icke
anledning till några kOlnmentarier i. mera än ett par punkter.

Vid en jänlförelse mellan de olika fördelarna af att en sedel
utgifvande centralbank vore statsbank eller privatbank framhöll den
ärade föredragshållaren, att faran för partislitningar i hög grad skulle
förebyggas därigenom~ att, om riksdagen tillsatte ett visst antal le
damöter, regeringen skulle tillsätta återstoden. Jag vet icke, om jag
delar hans mening i detta fall. Man måste betänka, att partifärgen
i regel~ är densamnla i regeringen och riksdagsmajoriteten, och att
sålunda de af kungl. maj:t tillsatta ledamöterna kunna komma att
tillhöra sam~a parti sonl de ,af riksdagen valda. Detta är en syn
punkt, SOIU icke alldeles bör skjutas åt sidan.

Det erinrades onl att tyskarna visat respekt för den franska
centralbankens guldkassa, nlen, framhöll talaren, det funnes möjlighet
att vid krigstillfälle förvara vår riksbanks guldkassa på annat ställe
än det vanliga. Vi få emellertid icke bortse från faran af att denna
guldkassa bortföres.

För min del har jag i nuvarande ögonblick icke någon bestänld
ståndpunkt i frågan om centralbanken hör vara en statsbank eller
privatbank, ehuru jag personligen hyser större sympatier för det se
nare alternativet. Men jag vill emellertid göra det uttalandet, att
jag skulle beklaga, om den utredning, som kunde komma till stånd
på grund af föreliggande motioner i änlnet eller andra omständig-
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heter, redan från början finge en ensidig prägel genom direktiv från
bankoutskottet eller riksdagen eller från något annat håll, ty, om en
utredning skall ske, bör den bli så allsidig sonl möjligt.

Med anledning af hvad som sagts om bankoutskottet och dess
verksamhet, ber jag att som min uppfattning få framhAlla, att det
finnes synnerligen dugande krafter inom bankoutskottet. Äfvenså vill
jag instämn1a i de loford, som kommit den nuvarande riksbanks
ledningen till del. Men det sätt, hvarpä. den skött banken, innebär
naturligtvis icke någon 'garanti för att riksbankens organisation äfven
för framt.iden skall visa sig tillfredsställande. Det är emellertid en
sådan garanti, nlan genom de framkollIna utredningsförslagen vill
vinna. Som föregående talare erinrade, har allt annat förändrats,
affärslifvet pulserar ojämförligt lnycket starkare nu än förr, det är
därför af nöden, att man undersöker, om icke riksbankens orga
nisation bör anpa.ssas efter de nya. förhållandena.

Bankofullmäktigen Friherre K. Langenskiöld: Det har gjorts en
del anmärkningar mot det af lnig framställda förslaget, hvarvid bland
annat fran1hällits det olämpliga däri, att kungl. n1aj:t skulle utse en
del af bankrädets n1edlemmar, emedan detta i viss mån skulle inne
bära en inskränkning af riksdagens makt. Denna synpunkt har dock
icke varit för mig den bestänl111ande utan endast den, hvarigenom
riksbankens intressen skulle blifva mest tillgodosedda. Nu är det
lllÖjligt och kanske tjiioch n1ed antagligt, att riksdagens kamrar i
främsta rumn1et skulle ihågkomma sina egna medlemmar med platser
i bankrådet. Jag har då tänkt mig, att kungl. maj:t s~nnolikt skulle
ha en l11era opersonlig blick på rådets uppgift och i främsta rummet
endast söka fralnstående män inom bank-, handels- och industrivärl
den. Ur denna synpunkt håller jag därför före, att det vore önsk
värdt, om regeringen finge tillsätta en del af bankrådet. Jag kan, I

såsom sagdt, icke se saken så, att det viktigaste vore att bibehålla
den nuvarande n1aktfördelningen mellan regering och riksdag oför
ändrad, utan att hufvudsaken är att lösa frågan på det för banken
fqrdelaktigaste sättet.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 16 aktober 1912.
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Direktören O. Rooth,
E. o. Hofrättsnotarien I. Rooth",
Bankofullllläktigen R. E. Norberg och
Bankdirektören K. Toren.

Professor G. Cassel höll härefter ett föredrag om:

Fi~ansiell krigsberedskap.

Mina .herrar ! Det problelll, som är uppställdt ~för aftonens diskus
sion, är ett problelTI af ganska invecklad beskaffenhet. Det är också
ett problem, som jämförelsevis litet varit föremål- för offentlig diskus
sion här i lalldet. Jag tror mig därför bäst fylla min uppgift, om jag
söker gifva en bild af problemets natur genom att framhålla dess
väsentliga sidor, möjligen gifva också en OCll annan· vink, om hVllken
lösning af en elle~ .annan svårighet man skulle kunna närlnast taga i
öfvervägande. Däremot är det icke 11lin afsikt' att draga upp ett pro
gram för en lösning. Jag tror, att det är för tidigt att nu söka ästad
kOll1ma något sådant. Det enda positiva yrkande, .jag vill komma
till, är en utredning om denna saks tillstånd.

När vi tala Oln finansiell krigsberedskap, så är det i själfva ver
ket tre olika synpunkter, som äro att taga i betraktande. Vi kunna
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se saken från nationalekonomisk synpunkt, från statsfinansiell synpunkt
och slutligen också från en monetär synpunkt. Låt oss taga frågorna
i denna ordning och alltså börja med den rent nationalekonomiska
sYllpunkten. Låt oss något öfvertänka, hvad ett krig betyder för
nationalekonomien, speciellt sedd från synpunkten af vårt lands ställ~

ning till andra nationer,' alltså i sammanhang med, frågan om vår
betalningsbalans till utlandet. Det är nödvändigt att först klargöra
denna fråga.

Krig betyder naturligtvis en ökning af konsumtionen. Visserligen
nledför ju krigstillståndet också en inskränkning af konsumtionen på
många områden. En hel dellyxutgifter måste undvikas. En hel del
andra utgifter, som icke precis kunna hänföras tilllyxutgifter, kunna
icke längre göras, därför att folk icke har råd. Således, en inskränk
ning af utgifterna kommer otvifvelaktigt till stånd. Men å andra
sidan betyder kriget själft, de militära utgifterna, en så kolossal
ökning af konsumtionen, att slutresultatet blir, att nationens konsum
tion i sin helhet kommer att ökas. Soldaten i fält äter naturligtvis
nlera, sliter nlera kläder och öfverhufvud taget kOnSUl11erar betyd
ligt mycket mera, än han gör hemma i sitt dagliga arbete. Trots
att denna ökning af konsumtionen är alldeles otvifvelaktig, skall jag
ändå icke lägga någon tonvikt på den saken. Jag kan föra hela ar
gumentationen utan att behöfva stödja mig på den förutsättningen,
att verkligen kosumtionen ökas. Ty hvad' sonl här synes mig vara
det väsentliga, det är den andra' sidan af saken, nämligen den, att
produktionen minskas och nlinskas så högst betydligt. Arbetskraft
drages naturligtvis från de vanliga produktiva sysselsättningarna till
de nlilitära uppgifterna. Man kan ju säga, att större delell af landets
manliga arbetare i de bästa arbetsåren dragas bort från' industri,
jordbruk och andra produktiva sysselsättningar. Däraf måste ju följ
den. bli, att jälnvikten mellan produktion och konsumtion blir störd.
Den jämvikten måste emellertid på något sätt upprätthållas.

Man kan då närnlast tänka sig, att den minskning, som äger rum
i produktionen, går ut öfver produktionen af fast kapital, hvarmed då
förstås alla byggnader, ,äfven järnvägs- och fartygsbyggnader etc. etc.,
maskiner och allt, SOln lnan vanligen brukar hänföra till fast kapital.
Denna produktion blir i högst väsentlig grad inskränkt, om den icke
helt och hållet afstannar. Om då minskningen" i landets produktiva
arbetskraft i främsta rummet går ut öfver produktionen af fast k,apital t
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så kan man tänka sig, 'att den lninskning, som äger runl i den direkta
produktionen för det dagliga behofvet, icke skulle behöfva ·bli så stor.
Enlellertid är det ganska säkert, att minskningen i produktionen till
följd af ett krigiskt fÖretag är ändå mycket större än så.' Om vi
söka uppskatta hur stor del af hela produktionen, som utgöres' af
produktion af fast 'kapital, så kan man säga, att den kan uppgå till
någonting sådant som 1'5 a-20 procent. Men det är alldeles. uppen
bart, att den nlinskning i nationens' pro'duktiva kraft, som ett krig
medför, är längt större än så.. DäJ~för går ovillkorligen denna:produk
tionsminskping äfven ut öfver produktionen' af nyttigheter för den
löpande konsumtionen. Således är det nödvändigt att här finna något
särskildt medel för att åstadkomma en jämvikt mellan produktion och
kOlTISumtion.

För den vanliga populära llppfattriingen st.äller 'sig nog saken så,
att lnan då helt enkelt konsumerar en del kapital. Det är en1ellertid
en . sak, som. icke är så alldeles själfklar, och sonl ju närnlare behöf
ver utredas. En konsumtion af kapital kan verkligen J försiggå och
torde nödVändigtvis komn1a att äga rum under ett krig. Men hvari
består den? Jo, i hvarje företag förekonlmer ju en viss nötning af
maskiner, byggnader et.c., som normalt skall ersättas genolIl repara
tioner. I form af afskrifningar afsättas vissa medel för nyanskaffning,
reparationer etc., allt för att hålla det realkapital, S0111 finnes användt
i produktionen, uppe i sin normala standard. I krig är det icke blott
tänkbart utan t. o. m. nödvändigt att inskränka en del af dessa ny
anskaffningaI' och reparationer för att i stället offra. lnotsvarande medel
för krigiska ändanlål. Detta är innebörden i att man under krig kan
konsumera en d~l af nationens kapital. En annan form för kapital
förbrukning är konsunltionen af lager, SOl11 kunna ha samlats, innan
kriget började. Framför allt är härvid att tänka på lager af spann
lllål, som ur rent militär synpunkt är den viktigaste saken. Nu
beror naturligtvis dessa lagers storlek i hög grad pä' hvjlken årstid
kriget utbryter. Sedt från denna synpunkt är -- man sku~le kunna
säga - den länlpligaste tidell för ett krigsutbrott naturligtvis på
hösten, sedan man fått in årets skörd, därför att man då har stora
lager af spannn1äl, särskildt hafre, som då kan användas till förbruk
ning under kriget. Och om det vore så lyckligt, att kriget endast
varade några månader, så gällde det sedan blott att anskaffa nya
förråd. Det finnes alltså en viss möjlighet att äfven här konsumera



80 1912 den 1ö oktober.

kapital. Och detsalnma är naturligtvis förhållandet med kreatur och
hästar, som, onl de finnas i stOl"t lager, kunna i någon mån förbru
kas. På' samnla sätt är det med arnlens utrustni~g. Allt, som hör
dit,_ finnes till stor del på lager och underlättar Inöjligheten af krig
föring. Jag tror det är nödvändigt att klargöra denna reala innebörd
af den vanliga termen, att man »förbrukar en del kapital». Då för
står nlan bättre, hvarom det verkligen rör sig.

Det är emellertid tydligt, att, äfven om jag tager alla dessa om
ständigheter i betraktande, så bli vi ändå, onl vi icke alltför illa
skola gå åt våra kapitaltillgångar, tvungna att försöka återställa jäm
vikten mellan konsumtion och produktion genonl import från utlandet.
Det är då visserligen tänkbart, att vi kunna komma i sådant krigs
politiskt läge, att vi icke kunna åstadkolllma någon inlport. Då är
situationen så svär den kan bli. Men jag vill elllellertid tänka lnig,
att det skall finnas lnöjlighet att få import till stånd, hvilket torde
vara det vanligaste. Då inträder naturligtvis en försämring _af vår
betalningsbalans till utlandet. En sådan försälllring inträder i alla fall,
därför att vi ju ständigt och jämt ha att verkställa betalningar till
utlandet i fornl af räntor å vår skuld, statens, kommunernas och en
skildes, och äfven i form af afbetalningar, och, om vi icke ha någon
ting att skicka som betalning till utlandet, så kommer ju en försäm
ring af betalningsbalansen af sig själft att inträda. Men den nödvän
diga importen, sonl skall utjämna den rubbade jänlvikten nlellan pro
duktion och konsunltion, komnler ovillkorligen att ytterligare försämra
vår betalningsbalans, och det är den synpunkten, vi här närmast skola
sysselsätta oss nled.

Detta sker naturligtvis i regel för 11varje land, sonl för krig, men
olika. länder ha nlycket olika lätt eller svårt att uthärda en sådan
situation. För ett land, som normalt har betydande inkomster frän
utlandet, hvilka under vanliga förhållanden bruka placeras i" utlandet
i nya kapitalplaceringar, för ett sådant land ställer sig saken jämfö
relsevis 111ycket enkel. Om t. ex. England eller Frankrike skulle befinna
sig i krig, så ha dessa länder endast att stoppa sin reguljära kapital
placering i utla"ndet. I san1ma mån sonl de göra det, komnler en
ström af valutor att stå till deras förfogande, och denna ströln af
valutor är, som vi veta, ganska betydande. Dessa valutor kunna då
användas till betalning i utlandet. För oss ställer sig saken alldeles
tvärtom. Vi ha icke sådana -inkonlster, af hvilka vi 110rmalt kunna
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,göra l kapitalplaceringar i utlandet; n~rmalt ha vi skulder tvärtom ocll
att betala räntor på dessa skulder. Säledes, i samma ögon~lick som
..lånevägen skulle stängas, .för .oss, skulle· vi för.utom de ränto~~, S0111
upplöpa .i utlandet, ha att sörja för. den försänlrade handelsbalansen.

·Det måste. således: uppstå' en brist i. vår betalningsbalans, .eJ;! brist,
,som för oss .förvärr~s - jag vill ytterligare betona det -, ~ärigenom

·att vi under tid.en· äfven ha dessa sh.uldräntor att betala. Göres ingen
.ting åt en sådan sak, ·så blir den on1edelbara följden gu]dexpo~t med
I.åtföljande farliga situation för riksbanken och hel~ land.ets valuta, all
·.mänt nlisstroende ?ch' ett försvårande ,eller omöjliggörande af uppta
gande af läll både i utlandet och inoJn landet. Alla författare, som
·sysselsatt sig me.d denna fräga, äro ense· därom, att den allra v.ikti
'gaste saken. att taga. ögonmärke på är att upprätthålla förtroendet till
;vår .valuta. Och för att göra det måste vi naturligtvis se till, att vi
kunna hindra en guldexport. Riksbankens. guldförråd är nödVändigt
såsom stöd för' vår valuta, och bristen. i vår betalningsbalans måste
.alltså utjämnas. på annat sätt.

Det visar sig efter det resonemang, som här förts, att eI,l använd
'ning af nledel från utlandet är nödvändig ur rent nationalel{onomisk
synpunkt, äfven om den icke är nödvändig ur statsfinansiell synpunkt.

:.Äfven om lnan kan .tänka sig, ?-tt staten kan ~nskaffa. tillräckliga
.Inedel ändå, .så är det·. nödvändigt med hänsyn till" nationens ekono-

·miska ställning vis il vis utlandet att ll~ed tanke på denna brist i be
:talningsbalansen söka skaffa någon ekonolnisk hjälp frän utlandet.

Hvad, jag dä tänker på, är naturligtvis dels utländska tillgodohaf-
··vanden och dels utländska lån.' . Det är naturligtvis omöjligt ~tt lita
på att man i först~ ögonblicket kan erhålla ett utländskt lån. Äfven
€tt inländskt lån, skall man icke. heller. tänka på att kunna erhålla i
första ögonblicket. ~an n1åste således' ordna sig så, .att man vid
.krigsutbro~tet har ;ett tillgod.ohafvande, som man kan disponera öfver
för den' första tiden, t .. ex. tre lnånader, så att man hoar den tiden
att draga' på, föra underhandlingar med respektive Iängifvare och. visa,
att man icke p~ecis ~itter i den värsta nöd. J.ag 11låste ~rinra onl

· att ett. krigsutbro~t i regel är liktY9igt med en ekollomisk kris,' och
· erfarenheten har visat~ att en sta.t, sonl,' genast efte.r krigsutbrottet
· försöker fä· ett län; därv.id lnöter. stora s,värigheter. Så ·var fallet
· med tyska riket vid ut~rottet af dess senaste krig. Tyskla~d hade
.det. då ganska dåligt ställdt med s:in finansiella k.rigsber~dskap och

6
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måste genast appellera till län, hvilken vädjan emellertid utföll gan
ska illa.

'Jag tror, att alla militärer äro ense om att det är af utomordentlig
betydelse att redan från första början föra kriget med 'den största
tänkbara energi och eftertryck, som lnan kan åstadkomma. Det'gäller
så mycket för oss under de första mänaderna, därför att vi redan
efter· omkring tre månader kunna vänta, att det· blir ett omslag i års
tiden, som naturligtvis i hög grad försvårar krigföringen för våra even
tuella fiender. Därför är det af vikt att' kunna' föra kriget med full
effekt under den första tiden. Detta -är 'omöjligt, om vi icke ha ett '
tillräckligt tillgodohafvande, som vi ögonblickligen kunna använda.,
Det är således särskildt för vår utländska betalningsbala'ns af betydelse
att vid denna tidpunkt ha utländskå reserver. I främsta rUInnlet
måste dessa utländska reserver finnas, för, att' vi skola ha- något att
betala rän~or och stadgade alnort.eringarpå statsskulden med. Det
få vi ju icke annat än i yttersta nödfall försumma efter krigsutbrottet,
om vi öfverhufvud taget vilja ha någon 111öjlighet att kunna låna af
utlandet. ' Men därtill konlmer att kOlnmuner, banker och andra en
skilda ha' stora räntor och l amorteringar att verkställa på utlandet,
och' det går icke an att låta dessa skulder bli obetalda. Alla dessa
gäldenärer komlna naturligtvis att vända sig till, riksbanken för att
erh,ålla utlä~dska valutor, och det blir n'ödvändigt att så långt som
möjligt tillgodose dessa kraf. Dä därtill komnler den brist i' handels
balansen, som krigföringen nödvändigt måste nledföra, så finna vi; att
de resurser, vi ha till godo i utlandet, icke få vara alltför små. De
resurser,,' som vi för närvarande för det ändamålet besitta, äro dels
riksgäldskontorets och dels riksbankens.

Hvad beträffar riksgäldskontoret.. så finnes där nu tillgodohafvanden
i 'utlandet af två väsentligen olika kara~täre~".. Det första tillgodohaf
vandet är det, som svarar mot de s. k. kreditiv, som. grundlagen
föreskrifver, att riksdagen skall ställa till ,~ungl. lnaj:ts förfogande.
Förr var förhållandet det, att dessa kreditiv endast existerade p'å
papperet. Förtjänsten, af att de nu verkligen förefinna~ j någon valuta,
tillkommer den nuvarande riksbankschefen. Riksgäldskontoret· håller
numera regelbundet ett utländskt tillgodohafvande, motsvarande
det belopp af 15, millioner kr., hvartill kreditiven för närvarande
uppgå. Men dessutom har riksgäldsk'ontoret tillfälligtvis betydande
tillgodohafvanden, som naturligtvis äro störst, sedan riksgäldskontoret
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upptagit något större utländskt lån. .Den 1 januari 1911 uppgingo
tillgodohafvandena hos utländska bankhus till· 7,2 millioner, 111ell
den 31 december samma år hade de stigit .till 63,2 millioner.
Lägger man sanlman. dessa reserver med de obligationer och skatt
kammarväxlar, so~m riksgäldskontoret. har stående i utlandet, eller
17,2 millioner både vid början och slutet af år 1911, s~ blir t~talbe

Ilåilningen af riksgäldskontorets tillgodohafvande i. utlandet den 1 ja
nuari 1911 24,4 nlillioner och den 31 decenlber samnla år 80,4 nlilli
oner kr. Det är alltså mycket växlande belopp det häl~ ä~ fråga om.
Hvad man 111ed säkerhet kan räkna på att riksgäldskontor.et skall hålla,
är icke lIter än 'de nälnnda 15 millioner kronorna. Därigenom att de
s. k. kreditiven numera finnas att tillgå i verklig vnluta i utlandet,
ha de i hög grad ändrat sin karaktär. Den ursprungliga uppgiften
med dessa kreditiv synes hafva varit, att kungl. nlaj:t skulle vara
berättigad att göra vissa utgifter, SOIU voro' oförutsedda. Nu gör ju
kungl. Inaj:t en nlängd sådana utgifter, och från den synpunkt~n tord~

icke längre kreditiven spela så stor roll. Men däremot ha de nu fått
karaktärell af. en utländsk krigsreserv, och det enda DIan kall säga
om .den är, ,att den uppenbart är för liten. Jag skall eniellertid senare
återkomma till den frågan.

Se vi på hvad riksbanken har i utländska tillgångar, så finna
vi, att. äfven den siffran är ganska växlande. Vid slutet af 1910
uppgingo -riksbankens utländska tillgångar - alltså saldo hos ut
ländska banker, både a vista· och i fast räkning, utländska. stats
papper och växlar - till 73,8 millioner, och i slutet af 1911 var
motsvarande siffra 106,3 millioner. Det var här således en bety
dande ökning. Att det äl~ stora variationer i dessa belopp, kunna
vi se af nlaxinli- och minimisifl'rorna, som voro 1910 73,8 resp.
40,0 millioner och under 1911 121,6 resp. 68,4 millioner..

När nlan bör dessa siffror, kan man säga, att i slutet af
1911 var ställningen mycket god, ty de samlade reserverna för
riksbanken och riksgäldskontoret uppgingo då .till det. betydande
beloppet af 187 Iniilioner kr. Därtill är endast att svara, att
detta var en exceptionellt god ställning, SOIU .visserligen delvis
berodde på den fördelaktiga. exporten under året men äfven var en
följd ·af den starka upplåningen under år 1911.. Såväl staten. som
stadshypotekskassan hade då upptagit lån till mycket stora ~elopp.

Vi kunna således ingalunda räkna på att vi jämt ha sådana reser-
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'ver gent elnot utlandet. Hade vi det, då vore ställningen i detta
afseende särdeles betryggande.

Vidare måste vi taga i betraktande, att 1110t riksbankens positiva
saldo och fordringar' på utlandet, jag kan säga hos utländska ban
ker och i utländska växlar, står privatbankerna.s motsvarande skuld
saldo. Privatbankernas ställning i denna punkt är alltid negativ,
och således måste privatbankernas löpande skuld till utlandet. dra
gas af från riksbankens tillgångar. Och då finna vi, att slutresul
tatet i regeln är negativt. År 1906-1910 var detta banksaldo oaf
brutet negativt. Under 1911 har enlellertid ett omslag ägt runi, och
detta banksaldo har blifvit positivt. Vi kunna se på medeltalen
för de senaste åren. Under 1909 var' nledeltal,et negativt 52,5 ulil
lionel', under 1910 negativt 21,3 millioner och under 1911 positivt
43,1 millioner. Där ha 'vi 0111slaget, som uppenbarligen också det
hänför sig i vHsentlig grad till den stårka upplåningen under 1911.
Men äfven under 1911 voro variationerna synnerligen stora. Maxi
Inun1 var i ol{tober, nämligeil positivt 85,4 lYlillioner, miniulum i feb
ruari, negativt 12,6 111illioner. Således kunna vi ingalunda räkna
n1ed att vårt utländska banksaldo vid utbrottet af ett krig är posi
tivt. Det kan vara det i mycket extraordinära fall såsom nu, men i
de flesta fall skall det visa sig, att det gestaltar sig negativt. Den
30 september i år var det positivt öfver 106 ll1illioner kr., 11len
detta kunde vi icke räkna med. Och det kall vara ganska betydligt ne
gativt. Det skulle kunna vara så stort, att. det Iller n,n uppväger
de tillgångar, - som man lned säkerIlet kan räkna på, nälnligen det
riksgäldskontoret -har 1110tsvarande kreditiven och riksbanken har fast
stående i stat.spapper, närmast lllotsvarande sin reservfond.. Det fin
nes _ alltså i nuvarande stund ing'en 'gåranti för att landet vid ett
krigsutbrott förtogal' öfver ett positivt saldo mot utlandet.

Det synes uppenbart, att på denna punkt måste vi tänka på
g~anska genonlgående förändringar. Och då ha vi att taga hänsyn
till tre olika saker. För det första att privatbankerna skola -stärka
sin ställning mot utlandet. Privatbankernas' sväfvande skuld till
utlandet är uppenbarligen elI stor svaghet, sonl alltid tynger på oss,

-och sonl i kristider och i synnerhet i krigstid kan bli en verklig
fara. Den andra synpunkten, som här bör tagas i öfvervägande, är
frågan om riksbankens stärkande. " Nu är det ju otvifvelaktigt, att
riksbanken under de senare åren genolngått en utomol'>dentligt kraf-
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tig utveckling. Riksbankens ställning gentemot utlandet är nu en helt
annan än vid den senaste krisen år 1907. Jänlför man riksbankens
veckorapport den 6 juli 1907 med den af salnma dag 1912, så fin
ner man, att guldförrådet ökats från 74 till 95 millioner, och att
saldot hos utländska' banker ökats frän 17 till 28 lnillioner kr. Där
igenom har sedelutgifningsrätten böjts nled icke mindre än 52 mil
lioner. Och ännu större är kanske förändringen i karaktären hos
de tillgångar, hvarpå den obetäckta sedelutgifningsrätten grun
dar sig. 1907 var förrådet af utländska' statspapper 9 lnillioner
kr. och utländska.' växlar ej fullt 8 IniIlionel'. Jänlför lnan det
med den nuvarande situationen, så finner filan, att de utländska stats
papperen nu uppgå till 24 millioner kr. och utländska Vä.xlar· till
84 millioner. Att ställningen, sådan den nu är, är ojämförligt lnyc
ket starkare, är uppenbart. Oeh detta är naturligtvis ur den· syn
punkt, från hvilken problemet nu behandlas, af alldeles särskild be
tydelse. Men det bör naturligtvis tagas i öfvervägande, huruvida
det icke är nödvändigt att fortskrida på denna väg .och ytterligare söka
stärka riksbankens ställning. Det bör därvid särskildt un"dersökas
i hvilken mån det är fördelaktigt,' att riksbanken håller sig 111ed
utländska tillgångar i stället för att draga in guld." Under nor
lnala förhållanden är det otvifvelaktigt nödvändigt, att riksbanken
håller sig med utländska tillgångar. Hela vår betalning till utlandet
är så organiserad, att det faller på riksbanken att anskaffa nödiga
valutor, och att riksbanken därför är tvungen att hälla betydande
utländska tillgångar. Men äfven under ett krig, då vi ha stora be
talningar att verkställa till. utlandet, synes det mig, son10m i flera
fall det vore en fördel att ha tillgångar i utlandet att draga på, då
det kan möta svårigheter att exportera guld till följd af hinder i
transporthänseende. Att sålunda riksbanken behöfver stora utländ
ska reserver, är uppenbart. Äfven riksgäldskontoret behöfver så
dana~ åtminstone motsvarande de krigskreditiv, S0111 riksdagen ställt
till kungl. maj:ts förfogande.

Men här kOlnmer jag in på en fråga, SOIU är särdeles ömtålig.
Huru skola dessa utländska tillgodohafvanden placeras? Förr i värl
den synes man' haft· den uppfattningen, att det är säkrast och soli
dast att placera det :utländska tillgodohafvandet i utländska statsob
ligationer. Det är nog otvifvelaktigt, att de se:naste årtiondenas
erfarenhet något rubbat den ·åsikten, ty dessa statspapper, äfven de



86 1912 den 16 oktober.

111est förstklassiga, ha sjunkit oerhördt' i värde. Och naturligt, är
dä,' att de, som' placerat sina tillgångar i' dessa statspapper, gjort
stora förluster. Om vi besinna, att engelska cOIlsols noteras i denna
st,und' till något öfver 73 procent, så behöfva vi icke tänka oss så
långt tillbaka i tiden för att förstå, hvilka förluster,' som drabbat
innehafvare af sådana papper. Detta är naturligtvis i' och för sig
rätt 'bedröfligt, men, om vi dessutom tänka på att under krigstid
den förlusten måste bli än 111era öfverväldiga~de~ så blir det ännu
tydligare,' att denna placering icke är fullt lämplig. Ja, det kan
ifrågasättas, onl det ens är praktiskt nlöjligt ;ltt sälja dessa papper
under ett europeiskt krig, och 111an har då' icke någon nytta af att
filan så många är belastat sig' med dem. Häl' är ett problelll, sonl
bÖr allvarligt undersökas.

Naturligtvis ställer det sig vida' bättre, om man placerar' sina till
gångar i utländska staters skattkalllmarväxlar eller skattkallllllaran
visningar, som löpa på kort tid och i alllnänhet icke kunna förlora
något väsentligt i kurs. Men detta· kan na~urligtvis också ske, om
vederbörande stat råkar i krig. En slutsats, som man bör draga
häraf, är, att man i hvarje fall bör taga under öfvervägande, om
det icke nu' vore tid att upphäfva den bestänlnlelse i gällande riks
bankslag, som helt enkelt fordrar, att riksbanken skall ·placera hela
sin reservfond i 11tländska statspapper. Det är uppenbart ur rent
banknlässig synpunkt fördelaktigt, 0111 alla tillgångar äro placerade så
sedelbankmässigt, att de äro 'i högsta lllöjliga grad likvida, och således
synes placeringen i utländska första klass växlar vara att föredra'ga
framför placering istatspapper. Detsan1ma gäller naturligtvis angående
riksgäldskontorets placering af krigsreserven.

Sedan kOlnllle~r en annan fråga, SOlll jag verkligen är mycket litet
sä.ker på hur den skall bedömas" en fråga, sonl näppeligen varit disku
terad, ätminstone ieke offentligt här i landet. Det är den frågan, i
hvilken mån dessa utländska tiIJgodohafvanden äro säkerställda i hän
delseaf ett krig. År det någon af herrarna, som kan garantera, att
vi fä ut dessa pengar i händelse af ett' krig? Uppenbart är" att, om
vi råka i krlg llled den stat, hos hvilken vi ha dessa tillgodohafvanden,
så är faran stor. ,Man måste här göra vissa distinktioner. Det beror
i någon mån på· hvilk'en' form dessa tiIlgodohafvanden ha. De kunna
ha formen af obligationer eller Värdepapper,: sonl ligga 'i vår ägo 'men
befinna sig i utlandet. I sådant fall äi~ det stor fara för att den ut-



Finansiell krigsberedskap. 87

ländska ,staten lägger beslag på dem. Något fördelaktigare ställer det
sig, om vi ha fordran på utländska bankhus. Då går det icke att
lägga beslag på ,vår fordra~,. utan då behöfs det ,åtminstone en annan
fornl, nänl1igen att den utländska staten förklarar, att denna fordran
upphört att gälla. Det är nu till- följd' af bestående Haagkonventi9n
förbjudet för en krigförande makt att göra detta gentelnot lnotstän~

{Iarens undersåtar, nlen en annan sak är, huru det ställer sig mot
~taten själf. Det synes snarare vara själfklart, att så kOlIlmer att ske.

Huru skola vi, då tänka ,oss kunna nlöta, dessa svårigheter? Det
ligger närnlast till hands att svara, att man drar in tillgångarna
{)nledelbart, innan kriget börjar. Detta är dock lättare sagdt än' gjordt.
Vi torde nog vara lagda så, att vi i det längsta se saken optiluistiskt
och icke tro, att vi skola bli indragna i en europeisk konflikt. "När
det sedan sker, så sker det med stor hast. Det fordras ju också ell
viss hänsynslöshet att draga in ett tillgodohafvande på 50 eller' 100
~niIlioner från en stat, ~onl råkat i krig. Om 111an har en gammal
korrespondent, så gör nlan icke gärna det, onl luan ·icke är tvungen.
Vi kunna icke vara säkra på att de; som ha att besluta om sådan
ätgärd, komma att visa sig ha i det rätta ögonblicket den rätta upp
fattningen och den rätta handling~kraften. Det synes därför vara
riskabelt att lita på den utvägen. Hvad lIlan kUllde taga under' öfver
vägande,. ehuru. svårigh~eter därmed äro förbundna, är att söka placera
dessa papper på neutrala platser, t. ex. Amsterdam eller Brtissel, som
lnan rimligtvis icke l{an kOlnlna i krig med. En annan utväg vore
att placera tillgångarna i New York. De vore då säkerställda. Den
tan~en kan förefalla absurd, men, om det endast gäller en krigsreserv,
så är nog det tillvägagångssättet tänkbart. Man b'ehöfver ju icke draga
in ett sådant tillgodo'hafvande, utan blott man kan draga växlar på
denna plats, så är det tillräckligt. En sådan placering har elllellertid
sina olägenheter på grund af det anlerikanska bankväsendets besynner
ligheter ocl1 den 3Jnerikanska valutans olägenheter. ~an kunde också
~aga i öfvervägande, huruvida det icke funne,s lnöjlighet att ha dessa
tillgodohafvanden, som äro svenska statens, till farInen privata. Hela
saken försvåras emellertid, af att riksbanken är statsbank. ' För alla,
som hälla på att den bör vara det, borde det vara tydligt, att man
icke ·kan visa ifrån sig frågan, hur man skall kunna garantera riks
~ankens fordringar i utlandet i händelse. af krig. Man kunde ju slut
ligen tänka på en annan utväg, nämligen' att man icke hade några
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tillgångar i utlandet utan i stället nöjde sig med kreditiv i utlandet
och träffade öfverenskomnlelse om att dessa efter viss tids uppsägning'
stode till förfogande. Hade man en sådan öfverenskommelse lTIed flera
bankplatser, så kan man visserligen tänka sig, att, oln-vi komme i krig
111ed ett af dessa länder, vi ingenting finge -från det landet, men då
kunde vi dock få från de andra länderna, där vi hade kreditiv.

Jag _nämnde förut, att detta är ett svårt problem, där jag icke
tror mig kunna gifva något SOln helst afgörande svar. Jag har en-
dast framhållit de möjligheter, jag kan föreställa mig vi ba att möta de'
svårigheter, SOln utan tvifvel finnas. Att helt enkelt förbise dessa.
svårigheter förefaller nlig skäligen lättsinnigt.

Under krigets fortgång måste vi naturligtvis söka upptaga ut
ländska- lån. - Man kan ju visserligen, såsom en här närvarande ärad
författare sagt, tänka sig sådana förhållanden, -att vi icke kunna få
något län, t. ex. i händelse af ett allmänt europeiskt krig. Ja,- då måste
vi -reda -oss själfva, men hur det skall gå till, har jag svårt att fÖlistå.
Men den motsatta möjligheten kan ju tänkas, och för detta fall måste
vi göra allt hv'ad vi .kunna för att i tid försäkra oss om ett utländskt lån ..
Och därvid kommer ju att behöfva tagas i öfvervägand.e, hurvida vi
icke skulle kunna göra -någonting för att träda i förbindelse med Förenta
stater~a. Så sl~a..rt det blir ett europeiskt krig, komma naturligtvis.
Europas makter i allnlänhet att söka .lån i Alnerika, hvilket ju för-o
svåral~ saken för oss men- doc.k icke alldeles bellöfver utesluta oss·
från- de~ amerikanska marknaden. Amerik~ har ju redan uppträdt.
som lårigifvare särskildt under boerkriget, då -E'ngland lånade från'
Amerika. England sålde då en del corisols och; skattkanllTIarväxlar i
Amerika för att skydda sin guldkassaoch förbättra sin utländska
betalningsbalan's för tillfället. .'.1\

För -:de'n händelse Sverige invecklas i ett· europeiskt krig, blir det
utan tvifvel utomordentligt svårt att· finna medel till att utjämna vår
betalningsbalans. Jag har visserligen sökt antyda några utvägar, men
det är dock uppenbart, att" det ka~ :_blinlycket. svårt. Detta borde,.
synes mig., vara en maning till atf··i fred ställa vår betalningsbalans.
till utlandet fördelaktigare, än den nu är. Den starka skuldsätt
ningen till utlandet med åtföljande tunga betalningsförpliktelser är sär·
deles tryckande· vid -hvarje ekonomis~ _krisperiod men naturligtvis i
synnerhet vid krig. Speciellt är naturligtvis den -sVäfvande skulden
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farlig, men' själfva tillvaron af en stor skuld, som' lnåste förräntas,
lnåste naturligtvis försvära uppta.gandet· af lån under ett krig.

Det har under de senare åren talats så mycket ·OIn faran af
utländsk· skuldsättning, att det synes mig, att den frågan är tillräckligt
onttalad. Hvad som nu kräfves är, att vi skrida till handling. Vi nlåste
kon1ma till något bestämdt beslut att sluta med vår utländska upp
låning. För att detta skall kunna ske fordras för det första större
sparsamhet. På kOIDlnunallyxen t. ex. skulle utan tvifvel inskränk
ningar kunna göras till minskning af den utländska upplåninge'n.
Kommunernas lånerätt är ju här i, Sverige vida lnindre kontrollerad än
i andra länder. Sådana finansiella förhållanden som i våra --kommuner
skulle icke tillåtas vare sig i Preussen, Frankrike eller England. En
andra utväg är att öka exporten. Båda vägarna äro utan tvifvel nöd-o
vändiga. Man kan icke säga, att vi icke behöfva en, ökad export, eller
att stateIl icke skulle behöfva en ökning i exporten, därför att staten
har medel ändå. Statsfinanserna äro visserligen i ett mycket godt
läge, med det llindrar icke, att landets läge i förhållande till utlandet
är bekymnlersaInt, och detta läge försvåras af staten, då den upp
lånar pengar i utlandet. Så länge staten behöfver låna 45 millioner
kr. om året i utlandet, så är det ett tecken på att vår' export är för
liten. Den summan borde utjämnas genom ökning i exporten. Vi
behöfde då icke låna den från utlandet.

Medan jag nu sysselsätter mig med frågan onl ordnandet af vår
ekonomiska ställning till utlandet i händelse af krig, så vill jag peka
på en del Inindre åtgärder af stor bety~else, särskildt ur Jllilitär
synpunkt. ,Vi måste tänka på vissa handelspolitiska åtgärder. För
det första torde utförselförbud för spannmål, kreatur och llästar vara
en åtgärd, son10medelbart bör tillgripas. Detta till skydd för våra
inhemska tillgångar. Våra inhenlska spannnlålsförråd bli i alla fall
knappa och så äfven förråden af kött OCll hästar~ Dylika åtgärder
tillgrepos af Tyskland under det fransk-tyska kriget. Vidare kunna vi
tänka på utförseltullar. Så t. ex. införde England under boerkriget
en utförseltull 'af en shilling per ton stenkol. För oss borde det
motsvarande bli en utförseltull på järnmalm. Huruvida detta skulle
vara en fördel eller ej, beror helt och hållet på det krigspolitiska läget
och kan icke sägas på förhand. Men vi måste dock tänka på den saken.
Vidare lnåste vi tänka på en höjning af vissa införseltullar. Där
kunna vi åstadkomnla ganska 111ycket, OIn vi förfara lned tillräcklig
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kraft och skyndsalnllet, för att förbättra betalningsbalansen till utlan
det, SO~ ju försämras betydligt genom impol't af varo,r, SOln icke
äro nödvändig~,såsonl kaffe, tobak och sprit etc. Onl vi vid krigs
fall ,~nförde en väsentlig höjning af tullen på dessa varor, så skulle
importen ~inskas, och följ den- blefve en högst förbättrad betalningsba
lans. Naturligtvis kunna vi därvidlag äfven tänka p~ ökade inkom
ster för staten, men, om tllllen verkligen blir tillräckligt 11Ög, ~å blir
ju, ökni~gen i stalens inkomster icke så stor. Därelnot b~ra vi tänka
på en ,Sänkning af tullen på vissa varor, särskildt spannmål, som i
krigstid bör ~illföras landet så lnycket sonl möjligt. Det synes up
penpart, att dylika åtgärder måste tillgripas genast OC~l med största
kraft och hänsynslöshet af regeringen. ,Därför bör regeringen på

.förhand f~ beulyndigande att vidtaga sådana åtgärder. D"en har det·
ju delvi~ redan på grund af grundlagen lnen kunde säkerligen behöfva
~n vjdgad fulllnakt 'på detta olnräde. . Men det är dock. icke tillräck
ligt, att r~geringen är benlyndigad att göra det, utan regeringen bör
äfven på förhand ha en plan färdig, på samlna sätt sonl generalsta
ben ha~~ sina planer färdiga.

Jag har nu sysslat nled de nationale~onolniska synpunkterna, och
jag skall fatta lnig något kortare rörande de statsfinansiella och mone

t~ra synpunkterna. Hvad beträffar de statsfinansiella synpunkterna, så
gäller ju helt enkelt frågan; hvar skall staten taga pengar ifrån i
händelse af ett krig? Låt oss säga, att staten vid krigsutbrottet ögon
blickligen behöfver disponera en summa af t. ex. 50 a 60 nlillioner kr.
Den SUlnman bör stä till förfogande omedelbart. Det är en synner
ligen stor fördel, 0111 staten vid mobilisering kan betala allting kontant.
Det är en psykologisk. fördel, därför att det visar, att statens ställning
är stark, om leveralltörerna få kontant betaldt. Oln sedan fram under
kriget det skulle klicka l11ed betalningarna, så ä~ det lättare att finna
sig i, onl lnan fätt förtroende för statens ekonolniska styrka. ' Men
h_är är äfven en, annan synpunkt af betydelse. Om staten genast
betalar ut kontant 50 millioner' kr., så konlmer en lnassa pengar i
rörelse öfver llela lalldet" och detta är en fördel ur rent monetär syn
punkt.. Till den kOIDl11er jag emellertid tillbaka.

~~arifrål1 skall nu staten i ett ögonblick skaffa dessa 50 eller 60
millioner kr.? Svenska staten har ju hittills icke egentligen h~ft någon
större. driftsfond af varaktig karaktär.. Det konliner den som bekant
att få, eftel~ riksst~tsreformens.genonlförande. - Statsverkets kassafond
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konliner att bli den fond, där öfverskottet ligger, och dell skall tjäna
till att täcka brister i komlnaI;lde statsregleringar. Tanken är - och
jag tror, att den kommer att realiseras -, att den,na fond skall bringas
upp till någonting sådant som 50 eller 60 millioner kr. Om det skall
lyckas, beror naturligtvis på, huru tiderna, gestalt~ sig. Om vi få en
följd af goda år, inträder detta resultat af sig själft, nlen, om vi få
en följd af dåliga år, konln~er helt ,naturligt fonden att sjunka. ',Vi
kunna således icke lita på att det vid krigstillfä,~let finnes så mycket
sorn '60 millioner kr., filen, vi kunna rimligtvis rä~na 111ed att det
finnes åtlninstone hälften. Vi kunna ,vidare tän~a på res,ervationerna
på statsr~gleringsfonden. Där finnas ju reservationer, som vid slutet
af 1910 uppgingo till 50 11lillioner kr., och dessutom funnos 6 lni~lioner

kr. utanför riksstaten. ,Men nlot, dessa reservationer ,stä alltid en
massa förskott, hvarför det är tvifyelaktigt, i hvilken lnån dessa reser
vationer kunna disponeras.

, Om vi nu kunna 'räkna med att staten kan inom landet disponera
30 millioner kr., så behöfs det,. att vi ,utom landet disponera. ett mot
svarande' penningbelopp. Jag tror, att det. vore sundt att tänka sig,
att staten hade lika· mycket penningar disponibla inom "som utonl
landet. Däraf följer, att våra krigskreditiv.. borde uppgå till samnlan
lagdt 30 Iuillioner kr. Det bör således tagas under öfvervägande, huru
vida det icke nu kunde vara tid att skrida till en höjning 'af d~ båda
kreditiven till Ininst· det dubbla af deras nuv~rande belopp.

Sedermera konlmer jag till den frågan, i hvad män vi kunna få
in medel genom ökade skatter. Jag tror, att vi därvidlag måste ställa
oss tälllligen' skeptiska. Vi kunna, visserligen, höja skatterna, men vi
kunna dock icke va.ra säkra på att de konlma att inbringa 111era under
ett krig. En del.skattetitlar komma säkerligen att gifva mindre. Denna
brist komlner möjligen. att utjäInnas därigenolll, att vi. få in något Iner
på några andra skattetitlar. .

Det går ej heller an att nlidt under ett. krig genolnföra någon
störl~e ökning af inkomstskatten, .. då ..inkomst, ,som skall beskattas,
till största delen är e.n ar.betsinkomst,. som kommer att förminskas
eller. helt .och hållet upphöra' under I ett krig, och detta så lllycket
lnera, ,c som '. skatten beräknas efte-r inkomsten för ett. föregående, år.

Jag räknar således icke lned något bidrag genom höjda skatter.
Därenlot· tror jag, att vi kunna 'räkna p4 åt~Jrilliga· bidrag genonl in
skränkningal\ i budgeten .. ' Hvarje' stat 'vidtager ju' sådana i händelse



92 1912 den 16 oktober.

at krig, och vi kunna göra detta i relativt större skala än andra stater.
Detta beror därpå, at.t svenska staten hvarje år placerar betydande
belopp i de affärsdrifvande verken. Men det är uppenbart, att i hän
delse af krigsutbrott behöfvas icke dessa belopp. Det kan icke falla
oss in att under krig fortsätta Ined utbyggandet af Porjus eller Älf·
karleby, utan arbetet Il1ed sådana anläggningar Il1äste afstanna. Vi
hafva llär ganska betydande belopp til.! vår disposition. Detsamnla
gäller om våra utlåningsfonder. Det belopp, som för denl finnes an~

slaget, kan Inal1 utan vidare använda för krigsändanläI. Enär de till
kapitalökning anslagna beloppen pläga uppgå till omkring 40 iL 50
millioner kr., finna -vi, att. det är en betydande reserv, sonl vi här
hafva.

Vi kunna emellertid äfven gå in på de egentliga statsutgifterna
enligt budgeten. Det l1låste därblifva betydande afknappningar. I
första hand stoppas utförandet af byggnader för ämbetsverk, hospital
och andra statsändanlål redan af det skäl, att sådant arbete helt enkelt
icke kan fortsättas under kriget. Där fä vi således ganska mycket
Inedel disponibla. En hel del andra ~tatsutgifter äro visserligen,
i sig själfva mycket nyttiga och nödvändiga, Illen däraf följer icke,
att de i krig äro nödvändiga eller ens kunna företagas. Äfven där
kan man således invinna lllycket stora belopp.

Jag räknar med att kriget kOlnnler att kosta en 111illion kronor
onl dagen, bvilket är något l11era, än hvad jag beräknade i min arti·
kelserie i Svenska dagbladet. Denna summa afser kostnaderna utöfver
de belopp, som redan finnas upptagna i fredstid, och sonl alltid böra
finnas till han~s i enlighet med budgeten. Enligt denna beräknings
grund komnla vi att .behöfva under första kvartalet utöfver de förut
nämnda ·medlen ett belopp af 60 nlillioner kr. Dessa kunna 11löjligen
fäs genom inskränkningar på budgeten. Vi finna således, att Sverige
något så när kan vara rustadt för krig det första kvartalet. utan att
behöfva upptaga något lån. Först en närmare utredning kan fullt
klargöra, hvilka summor sonl för detta ändamål l1låste stå till förfo
gande. Men det är dit vi lnäste sträfva. Kunna vi komma därhän,
torde det icke vara olnöjligt för oss i händelse af krig att efter tre
lnånader åstadkolnma ett utländskt län; .däronl har jag dock förut
talat.

Nu vill jag nän1na något om utsikterna för ett inländskt lån. Sta
ten brukar icke för närvarande upptaga lån inom landet, och det



Finansiell krigsberedskap. 93

:synes kanske för de flesta vara en djärf tanke, att staten skulle under
brinnande krig upptaga ett lån inonl landet. Jag tror dock, att vi
111åste se den saken något annorlunda. Jag har redan förut antydt,
.att krigets verkan är, att produktionen af fast kapital inskränkes. Det
viktigaste fältet för kapitalplacering är då stängdt. Följaktligen
_måste de besparingar~ som äfven under krigstid uppstå, placeras på
-nägot annat sätt, och, om staten upptager ett lån, ~rbjudes en 11lÖj
lighet till placering af dessa besparingar.

Nu är det ju gifvet, att besparingarna bli lnindre under krigstid
.än under 'nornlala förllållanden, nlen at.t allnlänheten fortsätter med
.att göra besparingar, torde vara otvifvelaktigt. 'Jag' har redan förut
-nänlnt, att under krig lefver nationen delvis på sitt kapital i den
Jnening, som jag förut utförligt utvecklat. Det kommer att yttra sig
på det sättet., att de lnedel, som blifvit afsatta för reparationer, för

,:nyanskaffning och underhåll, blifva disponibla, enär dessa nyanskafI
ningar och underhållsarbeten icke kunna utföras. Dessa medel blifva
-Dckså disponibla för statens hehof.

Detsamma är förhållandet inom jordbruket. 0111 jordbrukarna sälja
,bort sina kor och hästar, så Sälja de bort en del af sitt konkreta
kapital. De pengar, S0111 härför inflyta, representera visserligen icke
:llågon inkomst,- lnen kunna lika fullt användas till täckandet af ett
statslån. Till, st.or del kan således ett statslån upptagas af landets
-kapital, af nledel, som i själfva verket. icke utgöra en inkomst. Man
-förstår ju, att det därför l11åste vara lättare att skaffa lnedel genom
.att upptaga ett lån än genonl att höja skatterna.

"Däraf följer oekså den slutsatsen angående formen 'för ett statslån,
.att det är särdeles läll1pligt, om detta stat.slån upptages på kort tid .
.Just därför att länet alltid till någon del tages af nationens kapital,
är det lälllpligt, att lånet ersättes strax efter krigets slut, så att- den
producerande allnlänheten får igen sitt 'kapital. Onl en jordbrukare
Säljer sina hästar oeh kor och nedlägger sina därför erhållna pen-
-ningar i ett statslån; så bör han få t.illbaka dem så snart sonl möj
ligt efter krigets slut för att sätta sin gård i full drift. Därför böra
inländska statslån under kriget upptagas i fornl af skattkammarväxlar.

Utveckling'en har också gått i den riktningen, att utgifterna för
kriget delvis täckas af sådana lån. Så var förhållandet under rysk
japanska kriget' och äfven 'under boerl{riget från 'Englands sida.

Vi . kunna skatta kapitalbildningen i Sverige under norlnala föe-
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hAllanden till omkring 400 millioner kr. om året. Det är dock svArt att
lämna nAgoll exakt uppgift i detta afseende, oeh det är endast för
att gifva en anhaltspunkt, SOUl" jag nämner detta belopp. Tänka vi
oss, att denna kapitalbildning' nlinskas,. bör det i alla fall, särskildt
om man tager i betraktande möjligheten att använda redan befintligt
kapital för täckande af statsbehofven, icke hlifva svårt att placera ett.
inhemskt lån på 100 nlillioner kr.

!{unna vi dessutom åstadkomnla ett utländskt lån på salnma be
lopp, sA hafva vi medel att reda oss något. så när under det första
året. Det synes mig sålunda, sonl onl utsikterna för att vi skulle
kunna finansiera ett krig ingalunda äro dåliga. 'Det gäller endast, att
vi ordna oss på ett förståndigt sätt och noggrant tänka igenom pro
blemet på förhand.

,Naturligtvis kunna svårigheterna blifva större, än jag här förutsa.tt;
det är en sak, som vi icke få glömnla.

Nu' några ord Ined afseende på den tredje synpunkten, nämlige:n
den om finansiell krigsberedskap från monetär synpunkt!

Mobilisering eller krigsutbrott betyder en ,ek'ononlisk kris, och en
ekonomisk kris verkar på det sättet, att penningar dragas ut ur rörel
sen. En nlängd enskilda försäkra sig om större kassor än vanligt;,
detta sker i högre grad under krig. Soldaterna, sonl skola gå ut i krig,.
uttaga naturligtvis så mycket penningar de kunna, franlför allt till
underhåll åt sina familjer, medan de själfva' :äro borta. Men de taga
möjligen också nled sig' penningar ut i kriget för att använda den1'
för egen räkning. AtgAnge'n af sedlar, sonl äro vårt förnämsta betal
ningsmedel, blir således under ett krig ofa.nt.ligt mycket större än eljest..
Detta extraordinarie behof af sedlar måste tillgodoses, och det kan
ieke vara någon betänklighet emot att riksban'ken för nämnda ändalnål
utgifver ett 1110tsvarande extra belopp af sedlar~ Det skulle ur den·
synpunkten vara fördelaktigt, om staten kunde betala lnobiliserings··
kostnaderna, låt oss säga 50 nlillioner kr., kontant. Då komma dessa.
penningar uti rörelse. Och. ser man· från första ögonblicket, att det
finnes godt om pengar, är folk i allnlänhet icke så angeläget om att.
lägga upp pengar i sina kassaskåp.

För att eineIlertid 'riksbanken skall' kunna möta ett sådant extra
ordinärt· behof af sedlar', synes det vara högst nödvändigt, att riks-o
bankens' sedelutgifningsrätt. göres betydligt mera elastisk, än hvad dell.
för närvarande' ät. Jag har vid flera' föregående tillfällen yttra.t nlig'
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om den frågan och redan i afton sagt, att riksbankens l1latei"iella
ställning är' ofantligt lllycket förbättrad o'ch därigenom också en ökad
sedelutgifning underlättad. Men jag påstår också, att i närvarande
stund står deil sedelutgifning; ,hvaraf riksbanken är llläktig, icke i rätt
proportion till den stora styrka, sonl riksbanken under senare. år för
värfvat sig. Jag menar, att riksbanken icke bar tillräcklig nytta af
sin starka reserv, i händelse ett extra behof af sedelutgifning päkoln~

mer. Detta är ett förilåilande, som åtlllinstone förtjänar att noga
undersökas, och lIlan bör i tid öfverväga, hvilka åtgärder därvidlag
skola vidtagas.

Ser lnan på den obegagnade sedelutgifningsrätten, 'den s. k. sedel
reserven, så' finner lllan,' att' den är ganska växlande, men att den i
regel är mycket låg.• Om man öfverblickar de senare årens 11tveckling,
finner Ulan, att lnedelreserven var störst är' j 909, då den uppgick till
64,4 lnillioner kr. Vidare finner man, att lnedelreserven år 1911
utgjorde 29,5 procent af den faktiska cirkulationen. Å~ 1909, då denna
siffra var sonl störst, var den 35,9 procent, och år 1907, då den var
minst, var den 24,7 procent. Vi se sålunda, att i llledeltal har ban~en

en jämförelsevis 'mycket liten Ill:ar.ginal att ~öra sig med. En fjärde,del
är . för litet för riksbanken att öka sin sedelutgifning med vid krigs
utbrott. Vi borde eftersträfva en marginal I!l0tsvarande hälften ,af
den faktiska sedelutgifningen eller kanske ännu mera. 'Man bör utgå
från att riksbanken skall kunna vid utomordentliga tillfällen 'öka' sin
sedelreserv m;ed å.tnlinstone 100 millioner kr. Bestänllue]sei·,' SOlll
skulle möjliggöra en sådan elasticitet, måste dock, naturligtvis träffas
i fr'edstid. Detta är' ett problem, sonl redan nu måste tagas upp till
behandling, och det är icke anledning att dröja med ~et längre. 'Vi
veta icke, när det 'ögonblick kOlnmer, då' en sådan vidgad elasticitet
behöfves. Den kOlnmer säkerligen att behöfvas redan vid nästa ekono
miska kris, sonl icke kan låta vänta på sig alltför 'länge.

Jag konlmer nu till en annan punkt, som ur den monetära syn
punkten är af stor betydelse. Det är den frågan~ huruvida man icke
bör taga under öfverväga~de att inställa riksbankens skyldighet att
inlösa sina sedlar, i händelse ett krig utbryter. Jag tror, att de flesta
författare, sonl sysselsatt, sig med den frågan, börjat luta åt den åsik
ten, att ,detta är' nödvändigt. Det är säkert, att det under krigets
lopp blir" nödvändigt' att' göra det, men då blir det fördelaktigare "att
kunna göra det' 'genast vid krigets utbrott. Frankrike gjo'rde så genast
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vid· fransk-tyska krigets utbrott..Franska .banken ·hade .visserligen.· då

·en 11letallisk kassa på' en milliard francs, 'men IDan resonerade som
så: llär hafva vi en reserv; det är 'en utonlordentlig tillgång, ,'och
den skola vi behålla. Onl lllan dröjer 'något med .inställandet, af
sedlarnas inlösbarhet, så ·har man kanske hunnit blifva af, lned en
'hel del guld, när. man ändtligen·är'färdig.att fatta beslut. Det är
icke något fantasifoster, att utländska nl~kter vid krigsfall kunna
vidtaga åtgärder för att försvaga vår' kredit. Vid en krigföring får
.lnan vara beredd på detta.. Ett säkert nledel att skydda sig är emel
lertid att inställa .inlösningen af sedlarna, blott Inan inställer den i
tid. Naturligtvis kOlurner .. då att utbilda sig' ett guldagio, 111en nled
en god finanspolit.ik·bör detta kunna begränsas till ett relativt oskad
ligt belopp.

Onl vi hafva en god reserv, onl riksbankens ställning är stark,
oeh om vi följa en sund politik llled afseende på. vår 'riksbanks
sedelutgifning, så kommer allmänheten att bibringas den' öfvertygel
sen, att· inan vid krigets slut kOllImer att återupptaga. inlösningen -af
sedlar. Vi kunna hoppas, att våra sedlar då ieke komilla att förlora
alltför myeket i värde. Det guldagio, som under det fransk-tyska
kriget betalades i· Frankrike, uppgick till några få ·procent. - Hufvud

saken är, att man lyckas uppehålla förtroendet för att vid. 'krigets
slut banken inlöser sina sedlar, så att vår .valuta kommer att upp
rätthållas.

Mina herrar, jag har nu framhållit de synpunkter, jag .tror i främ
sta rUlTIlllet böra kOlun1a i betraktande vid det här föreliggande pro
blemet. Jag vill till sist endast understryka nödvändigheten' att orne-
·delbart uppta. problelnet till verklig behandling. Därvid torde vi icke
böra länlna ur sikte den princip, som för' den nuvarande regeringell
varit bestälumande vid hela försvarsfrägans behandling, nänlligen' att
för en viss kostnad åstadkomn1a. det bästa 111öjliga resultat. Vi få
icke offra hur n1ycket son1 helst pä vår finansiella krigsberedskap.
On1 . vi icke toge hänsyn till kostnaderna, skulle vidpifvas att lägga
·upp my·cket stora fonder. Men vi· lnåste inskränka',oss att- söka Jör
visst belopp åstadkomma det luest effektiva.

Det synes .mig, att detta problem så nära san1manhänger ln·ed
llela vår försvarsfräga, att den utredning af försvars frågan , som· re
geringen igångsatt, oell som den lofvat skall blifva så allsidig .och
·fullständig som IllÖjligt, icke kan Jylla sitt "ändamål, om-, hela pro-
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blemet Oln den finansiella krigsberedskapen lämnas åsido. Jag har
tagit upp detta problem för att det. skulle vinna beaktande vid den
pågående undersökningen af vår försvarsfrågas läge.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Professor P. Fahlbeck: Jag har tagit mig friheten att genast
begära ordet~ då jag alldeles nyss behandlat detta ämne i Stats
vetenskaplig tidskrift. Och jag kan i det stora hela endast instämnla
i den uppfattning af saken, som föredragshållaren, professor Cassel,
Ilar frainlagt här liksonl tidigare i sina artiklar i Svens~a dagbladet.

Den enda punkt, ifråga om hvilken olikhet InelIan oss räder, är
den synvinkel, undei~ hvilken vi se den krigspolitiska situationen. Jag
Ilar. sett den öfvervägande så, att, om och när vi råka i krig, hela
Europa är i· krig. Då är utsikten att få hjälp utifrån ingen 'eller
lnininla1. Vi äro reducerade till våra egna resurser. Och huru de då
skola förslå., är den stora frågan; en fråga, SOl11 man icke får låta
konlilla öfver sig som en tjuf onl natten, .utan sonl nlan bör, SåSOlTI
föredragsllällaren nyss sade, i förväg nogsamt tänka sig in uti.

.På grund af min uppfattning rörande den allnlänna krigspolitiska
situation, under hvilken Sverige kan få krig, tror jäg sålunda icke
nlycket eller så godt som icke alls på 111öjligheten af att erhålla ett
ufländskt lån eller på nyttan af någon utländsk krigsreserv, hvarken
för statens del eller för landets ekonomi i det hela. Vi nläste tänka
oss, att ett krig i nutiden icke 'kan .räcka så lä~ge som förr. Det
kommer som en stofrllvind och går hastigt öfver. Under ett sådant
kortare tillstånd kunna' naturligtvis på alla håll inskränkningar ske
·och ut,onl0rdentliga åtgärder utan fara vidtagas, då hvarje människa
vet,. att det endast gäller några lnånader eller ett halft är eller så
-omkring. En sådan åtgärd är ett lnoratorium. Jag tL~or icke att ett
1110ratoriun1 är nöd.vändigt för stat.ens del, ty de räntor, som staten
har att betala till utlandet, äro icke så stora, att icke riksbanken och
ri.ksgäldskontoret sk~la _finna medel att. täcka deln. Men hvad beträf
far enskildes skulder till utlandet, förnämligast baIlkernas skuld, så
få de göras upp så godt man kan utan att besvära riksbanken där
'med och, i nödfall med ett nloratoriulll. Jag är öfvertygad om att
detta är .en sak, som ,hela världen komlner att mer eller lnindre
praktisera. Handelsförbindelserna afklippas för ögonblicket, men hvar

7
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och en vet, att vid krigets slut tagas de upp igen på den punkt,
hvarpå de voro före kriget. D·ärför är det icke så farligt att tillgripa
en sådan åtgärd. Vi kunna ganska lugnt taga den saken.

Hvad som enlellertid är utomordentligt viktigt, är att hafva förråd
af allt sådant, som behöfves för uppehället och den vanliga rörelsen.
Jag tänker särskildt på stenkol och olja för att drifva våra järnvägar,
icke blott statens utan äfven de enskilda järnvägarna. Vi måste hälla
oss med ett års förråd häraf. Beträffande andra förnödenheter, $.är
skildt spannmål, så tror jag nog, att vi skulle. kunna reda oss nled
11vad vi' vanligen hafva i lager, 0111 vi också lnäste draga åt svält
renlmen något. Att ha tillgångar af detta slag hör emellertid äfven
till den ekonomiska krigsberedskapen och är nästan nödvändigare än
allting. annat. Det är det reala kapitalet, såsom föredragshållaren
anförde, hvilket är det viktigaste af allt. Med tillräckligt sådant kapi
tal och med de betalningsmedel, SOln riksbanken ställer till förfogande,
och som förslå, då kriget föres inonl egna gränser, såsom naturligt
vis kommer att bli fallet, så äro vi i ständ att hålla ut så länge
kriget rimligtvis kan vara. Däremot att lita på utländsk ekonomisk
11jälp eller blott på i utlandet placerade nledel är vanskligt ur alla
synpunkter. Man vet icke, i hvilken form nlan skall hålla dessa
lnedel eller hvar nlan skall ha dem, för att de skola vara lätt till
gängliga. Icke heller är det lätt att draga in denl eller, om de an
vändas för att köpa krigsförnödenheter, huru vi skola få in dessa,
om våra kuster blockeras. Vi måste hålla oss till oss själfva. Det
är slutsumman af betraktelsen.

Jag upprepar emellertid till sist, hvad föredragshållaren yttrade,
att en såvidt möjligt allsidig utredning af detta problem bör göras,
och därvid vill jag särskildt erinra om lIvad jag. yttrat i min upp
sats i ämnet i Statsvetenskaplig tidskrift rörande· krigskreditiven. De
måste placeras i. annat än utländska statspapper, ty aQnars kunna de
blifva bra litet värda.. Enligt min åsikt borde de finnas "i guld inonl
landet. Då vet lnan åtminstone, att man har dem,' och att de äro
disponibla. }\tIan är icke säker däronl, om de finnas på utländsk ort
eller i andra valut.or.

Bankofullmäktigen Friherre K. Langenskiöld: Den fråga, som .här
i dag är föremål för diskussion, har under de senaste decennierna
behandlats ganska lnycket i den utländska fackpressen, 111en frågan



Finansiell krigsberedskap. 99

har tyvärr ännu icke varit föremål för något större nleningsutbyte
eller någon större utredning i värt land, .och vi hafva därför all an
ledning att vara de två föregående ärade: talarna tacks?mma för att
de tagit upp frågan till behandling uti pressen.

Hvad nu den finansiella krigsberedskapen och dess omfattning
beträffar, så har redan af den ärade inledarens föredrag framgått, att
frågan har ett högst betydande område. Och jag tror, att InaD .sk~lle

kunna säga, att dess omfattning egentligen är obegränsad, ty allt.,
som inverkar stärkande på landets ekonomi, innebär' i själfva verket
en förstärkning af krigsberedskapen, och allt, som inverkar försva
gande på ekonomien, inverkar försvagande på den finansiella krigs
beredskapen. Ser man sålunda frågan ur denna allmänna synpunkt,
så torde en utredning vara nästan hopplös. Jag tror, att man blir
tvungen att koncentrera sig på vissa bestämda frågor rörande krigs
beredskapen, de Iuera frainträdande frågor, som kunna beröras af en
sådan kris', som ett krig innebär; och delvis har den ärade inledaren
också förfarit på det sättet i sitt föredrag.

För min enskilda del vill jag nämna några ord onl en af dessa
detaljfrågor, nämligen den, som rör riksbanken och dess ställning i
händelse af krig, särskildt vid krigets· början.

Det har allmänt antagits, och det torde väl också vara fullkom
ligt riktigt, att den centrala banken i landet får en högst betydande
påkänning, särskildt vid krigets början och kanske också redan före
detsamina. Dels blir allmänheten orolig och vill säkerställa sig en
-så stor kassa S0111 Inöjligt för att tillgodose sina egna behof,. och
d~ls behöfver staten mycket stora belopp för att b~strida sina utgifter.

Det är ju' då helt naturligt, att riksbankens sedelutgifning kommer
att tagas högst betydligt i anspråk. Beträffande statens behof kan
en utredning ju äga rum, kanske den också redan är ·gjord. Svårare
blir det därelllot att beräkna, i hvilken mån· allmänheten kOlllmer att
vända sig till riksbanken. Denna fråga är så mycket svårare att
bedöma, sonl här inverka många. omständigheter, såsom uppfattningen
onl det politiska läget i allmänIlet och krigets omfattning.

Då oron i anledning af ~et marockanska spörsmålet något lagt
sig, togs den rent monetära 'sidan upp till diskussion i en del af den
engelska pressen, och jag kan icke neka lnig nöjet att något redo
göra~ för den uppfattning,. sonl då gjorde sig gällande, för att visa,
huru förfärligt vanskligt det är att bedöllla, hvad man går tillmötes
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i ekonomiska ting, när en dylik kris stundar.' Man framhöll sålunda
i den engelska pressen ~en utveckling, sOln, affärslifvet nu tagit, och
huru världshandeln binder ihop alla länder, så att, om det blir ett
stort krig, och särskildt om England och Tyskland komma att stå i
lllotsatta läger, den invecklade fin'ansiella mekanislnen kommer att
sättas på ett ytterst svårt prof. Till följd af ?enna världsllandelns
~tveckling har man' varit tvungen att för likviderna mellan olika län
,der inrätta ett slags clearing i London. I följd af denna anordning
kan t. ex. en exportöL" af kaffe från Brasilien såsonl likvid för sitt
kaffe draga en växel på London, hvilken växel accepteras af någon
af de stora bankerna ell~r bankirerna i London på uppdrag af impor
tören, sonl kan vara t. ex. en svensk eller tysk firula., Exportören
använder denna sin tratta på London för att i någon brasiliansk bank
skaffa sig penningar. Växeln går sedan från Brasilien till England,
där den diskonteras i 'någon af de stora bankerna. När sedan växeln
skall betalas, äger den, som köpt kaffet, remittera valutan 'till London
för inlösen af växeln, och för detta ändamål använder han åter i sin
tur en växel på London.

Man beräknar,. att år 1910 växlar, på detta sätt betalbara i Lon
dOll, uppgingo till ett ,sammanlagdt belopp af 1,200 millioner pund
sterling. Man kan således tänka sig, hvilka stora belopp det här rör
sig om. Nu antager man, att af tyska trattor, dragna på London
och betalbara därstädes, finnes det ständigt på en gång utelöpande för
salllnlanlagdt omkring 7O millioner pund sterling. Om, säger den
engelska pressen, det blir krig mellan England och Tyskland, så att
tyskarna af en, ell~r annan orsak icke, kunna remittera täckning för
dessa växlar, accepterade af engelska handelshus, hvilka växlar blifvit
diskonterade af andra banker i London,' så· blir det, om dessa icke
fått remissor från Tyskland för växlarnas inlösen, en så allvarlig situa
tion, att man icke kan tänka sig 'annat än ett moratorium i London.

London Ilar valts till plats för denna .clearing olika länder emel
lan, emedan London är den enda' fria marknad för' guld, SOln finnes,
och tillika världens största diskontomarknad. En rubbning af penning
marknaden i London därhän, att ett. moratoi~ium påbjudes, anses
sannolikt äfven komma att 'medföra, att inlösen af Englands banks
sedlai~· för' en tid inställes.

Jag. har tillåtit mig: åberopa denna, diskussion i den engelska pres
seri 'för att visa'; de', följder, 'man anser sig kunna befara af ett större
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europeiskt krig. Och i allmänhet torde filan kunna säga, att i finan
siellt afseellde ett krigsutbrott innebär och kan likställas lned en all
varlig ekonomisk kris. På samnla sätt sonl riksbanken fär vara
beredd på' andra ekonolIliska kriser, får den sålunda bereda osig äfvell
på denna. Men lika litet som man kan beräkna alla det ekonomiska
lifvets växlingar, lika litet torde -riksbanken kunna säkerställa sig mot
alla oeventualiteter, som kunna inträffa under ett krig, ifall näll1ligen
riksbanken önskar kunna göra någon nytt~ under fredstid.

Oln IHan nu emellertid söker görOa klart för sig, huruvida de lag
bestämmelser, som gälla för riksbanken, äro lämpliga äfven i· krigs
tid, så uppstår först den frågan, om riksbankens sedelutgifningsrätt~

såsonl den nu är stadgad i banklagen, är i detta afseende tilIfreds
ställand~. Vi veta, att åtskilliga författare anse - och det har äfven
den ärade inledaren antydt -, att bestämmelserna angående riks
bankens sedelutgifning öfverhufvud icke äro tillfredsställande, ej ens
under fred. För min del tror jag dock, att, oom man kunde räkna
på att det allt.id vore fred och att kriser sålunda inträffade endast
under fredstid, de nuvarande bestämnlelserna vore tillfyllestgörande.
Och jag stöder mig därpå, att riksbanken gick igenom 1907--1908
års kris, utan att desamina visade sig vara olälnpliga eller otillräckliga.
Däremot medgifver jag gärna, oatt i händelse af krig bestämnlelserna
icke äro tillfredsställande; dock icke i det afseende att det vore nöd
vändigt att öka .riksbankens sedelutgifningsrätt, utan på sådant sätt
att det vore önskvärdt att i viss annan män förändra grunderna för
densalnma.

Såsonl herrarna erinra sig, är riksbankens sedelutgifning baserad
dels på guld och dels på rOiksbankens avista-tillgodohafvanden i utlan
det. Riksbanken har rätt att utgifva 140 nlillioner kr. sedlar nl0t
de första 40 millioner kr. i guld och sedermera sedlar till det dubbla
beloppet mot den gulQkassa, SOln öfverstiger 40 lnillioner. Vid en
guldkassa af o1. 00 nlillioner kr. har riksbanken förty rätt att utgifva
först 140 nlillioner kr. och för den guldkassa, som öfverstiger 40
millioner kr., eller .60 nlillioner, 120 nlillioner kr. i sedlar; sålunda
samInanlagdt 260 lllillioner kr.

Vida.re har riksbanken, såsonl jag nämnde, rätt oatt utgifva sedlar
för sina avista-tillgodohafvanden i utlandet. Nu är det, såsonl antyddes
af föregående talare, lllÖjligt, att dessa utländska tillgodohafvanden kom
ma att utaf riksbanken vid krigstillfällen förvandlas pä ett eller annat
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sätt.. Riksbanken ka'n blifva tyungen att köpa utländska växlar eller
att sälja deln fil0t inländska växlar, med ett ord riksbanken kan
blifva tvungen att förvandla dessa, avista utländska tillgodohafvanden
filOt andra tillgångar än dem, sonl nu medgifva sed~lutgifningsrätt.

Och då skulle det kanske inträffa, att under en tid, dä riksbankens
sedelutgifningsrätt särskildt anlitades, denna rätt skulle kon1ma att
högst betydligt inskränkas. Det skulle därför i ett sådant fall vara
ÖllSkligt, att riksbankens. sedelutgifningsrätt vore baserad ensamt
på guld.

Jag har tänkt mig, att man skulle kunna enklast lösa denna fråga
på det sättet, att, medan riksbanken nu äger rätt att för de första
40 11lillionerna i guld utgifva 40 luillioner kr. och därutöfver 100
millioner kr. i sedlar, riksbanken bemyndigades att jänlväl Ill0t dessa
första 40 millioner i guld utgifva sedlar till det dubbla beloppet och
därutöfver 100 millioner kr. i sedlar. Detta skulle då innebära, att
riksbanken Jlled en guldkassa af 100 millioner kr. skulle kunna ut
gifva först det dubbla beloppet i sedlar, eller 200 millioner kr., 'och
därtill 100 millioner kr., således samnlanlagdt 300 millioner kr. Riks
bankens tillgodohafvanden i utlandet, under hvilken form de funnes,
såsonl avista-tillgodohafvanden eller såsonl växlar, skulle däre.nlot
räknas SåSOlll supplementär sedeltäckning.

Enligt den tyska riksbankslagen får sedelstocken uppgå till tre
gånger den nletalliska kassan. Jag trör likväl det vore lyckligt att
bibehålla den bestälnmelse, SOIU stätt så länge i vår riksbanks regle
mente, eller att ett. visst i lagen bestälndt belopp sedlar finge utgif
vas oberoende af guldkassan, och att själfva guldkassan berättigade
till endast det dubbla beloppet. i sedlar därutöfver, ty då skulle, när
guldkassan ginge ned, sedelutgifningsrätt.en för Sveriges riksbank min
skas l1led endast det dubbla beloppet, under det att enligt den tyska
lagen denna rätt nedgär nled tredubbla beloppet.

Vill man icke hlott i antydt afseende ändra grunderna för sedel
utgifningen ut.an särskildt öka densamnla, synes lälupligen det i lagen
best.äluda, af guldkassan oberoende sedelbeloppet kunna höjas till
t. ex. 120 millioner ifrån nuvarande 100 millioner kr. Och detta
skulle icke kunna anses strida nlot de principer, sonl förut tillämpats
för riksbanken. Då denna kontingent af 100 millioner kr. bestänldes,
beräknades den utelöpande sedelstocken komma att under de när
nlaste åren uppgå till i medeltal omkring 145 lllillioner kr. År 1911
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var emellertid den utelöpande sedelstocken 192 nlillioner och i år
konlmer den säkerligen att i lnedeltal öfverstiga 200 nlillioner kr.
Redan denna ökning af sedelstocken skulle således kunna nlotivera
en ökning af sedelutgifningsrätten.

För lnin del anser jag dock det icke vara för riksbanken nöd
vändigt att genonl den fasta kontingentens llöjning ytterligare öka sedel
utgifningsrätten. Ty redan genom den föreslagna förändringen af
grunderna för sedelutgifningsrätten skulle en viss ökning i denna rätt
inträda, oberoende af den fasta kontingentens höjning. Så var t. ex.
den sista september dettä år, då riksbanken hade 97,400,000 kr. i
gu~d, dess sedelutgifningsrätt 282,700,000 kr., men skulle enligt nu
frainlagda förslag hafva utgjort 294,800,000 kr. Och den kritiska
dag, SOIU åberopats så nlycket i pressen, då riksbankens sedelutgif
ningsrätt skulle varit ytterligt angripen, nämligen den 21 december
1907, uppgick enligt nu gällande regler den obegagnade sedelutgif
ningsrätten till 13,700,000 kr., nledan enligt förslaget denna sedel
reserv skulle utgjort omkring 41 .millioner kr., således ett. betydligt
högre belopp, hvilket äter beror därpå, att just vid denna tid riks
bankens utländska tillgodohafvanden angripits så starkt och sedelut
gifningsrätten därigenonl i samma mån enligt nu gällande regler redu
cerats till ett lnininlunl.

Emellertid är det~ såsonl professor Cassel redan franlhållit, nöd
vändigt, at.t nlan såvidt inöjligt söker ordna detta före krigets ut
brott. Om en dylik ändring göres under pågående krig, kan det lätt
få sken af att det är en svaghet hos riksbanken, sonl frainkallar
förändringen. Göres det åter före ,kriget, förfaller denna synpunkt
helt och hållet. Denna fråga bör därför i tid upptagas i och för
undersökning.

I den tyska facklitteraturen har nlan särskildt framhållit, huru
önskvärdt det är att under ett krig så litet som möjligt rubba be
stående reglementen och lagar beträffande centralbanken och dess
sedelutgifning. Man påyrkar därför, att centralbankens rapporter skola
publiceras på vanligt sätt, så att allmänheten må kunna öfvertyga
sig aln att banken icke öfverskridit den lagliga sedelutgifningsrättens
gräns. Man. anser också, att lagens föreskrifter onl sedlarnas inlös
ningsbarhet icke böra under krig ändras. Men man har samtidigt
ganska allmänt gått öfver till den uppfattningen, att regeringen eller
någon annan myndighet må i lagen gifvas rätt att vid krigstillfälle,
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i händelse af behof, kunna provisoriskt inhibera sedlarnas inlösning..
Gell man anser, att, om den centrala banken städse vid' sin sedel
emission följer de föreskrifter och regler, son1 äro upptagna i lagen
och sålunda dess sedelutgifning äfven under krig håller sig inom de'
i lag föreskrifna gränserna, skall' ett i lagen förutsedt upphäfvande
af skyldigheten att inlösa sedlarna icke i nämnvärd ulån inverka på
det allmänna förtroendet~ Skulle man ,dären10t tillåt.a guldkassan att
i så hög grad nedgå, att den icke mer stode i proport.ion till de ute
löpande sedlarna, är det sannolikt, att detta skulle inverka ytterst
demoraliserande på landets hela ekonomiska life Har man åter ·viss-·
het om at.t, så snart de krigiska förhållandena" uppllört, guldkassan
på nytt kan upptaga sina regelbundna funktioner" d. v. s. stå till
tjänst för inlösen af sedlarna, då torde alllnänheten icke komnla att
känna sig orolig och landets inre kreditförhällanden och dess kredit
i utlandet icke utsättas för de rubbningar, som skulle inträffa, i hän
delse guldbehållningen obebindradt finge rinna ut.

Redaktören Fil. Doktor K. Hildebrand : Efter det senaste intres
santa anförandet kommer naturligtvis hvad ja.g här vill påpeka att
te sig vida . mindre centralt. Men det gäller dock ett problem~ sonl
står i nära samband lned ämnet för inledarens föredrag, och sonl
därför icke torde böra här alldeles förbigås.

Inledaren tog naturligtvis såsom utgångspunkt för statens finan
siella krigsberedskap de kraf, som i händelse af krigsfara och krigs
utbrott antagligen kOllIna att ställas på staten, och han beräknade
dessa statens extra utgifter till ett belopp af cirka 1 million kr. onl
dagen. Inledaren tänkte då uteslutande på själfva krigsförberedel
serna, på mobilisel'ingskostnaden och de närnlaste krigföringskost
naderna. Men jag undrar, OIn icke under en sådan situation kommer
att på andra' håll ställas oerhörda kraf på staten.

Då Sverige senast hade krig, var Sverige ett jordbrukande land.
När soldaterna då utkallades, var det möjligt för de helnmavarande
att ändock sy.ssla Iued jordbrukets skötsel och lifnära sig därpå. Se
vi på något af de folk, SOlll senast fört krig, så har problemet för
dem icke varit så inveckladt, som det skulleblifva för oss i vår
nya situation. När Japan skulle föra krig, så kunde man där räkna
med ett folk, som kunde lifnära sig med det minsta möjliga. Då
Ryssland 'utkallade sina· soldater, så gjordes nog ick,e så mycket för
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soldaternas familjer, därför att nlan där i landet var tämligen van
vid hungersnödsförhållanden. Då England förde krig i Syd-Afrika,
fördes kriget med värfvade trupper.

Om våra vänpliktiga däremot skulle inkallas till krigstjänstgöring,
så måste man tänka på huru det ställer sig med deras fUlniljer. Två
omständigheter samverka till att det industriella arbetet i sådant fall
antagligen komnle att snart afstanna eller åtminstone i lllycket stor
utsträckning lninskas.

Den ena är att stenkolsin1porten, om det blir oro och svårigheter
med afseende på tillförseln, ju kommer att hindras. Den andra är, att
de unga männen utkallas på grund af mobiliseringsorder. Om det
blir en fullständig mobilisering, så är det kallske - det är dock
mycket svårt att angifva några exakta siffror - hundratusental arbe
tarfamiljer, hvilkas försörjare äro tagna i anspråk af staten.

Är det arbetsgifvaren, SOIU skall försörja familjen? Det är ingen
möjlighet att tänka sig detta. År det då kOlnlnunerna, so~n skola
göra det? Hvarifrän skola kommunerna få lnedel därtill? Det finnes
ingen nlöjlighet för kommunerna att anordna någon extra uttaxering,
och om försörjningen skulle ske i form af fattigunderstöd, så skulle
de män, sonl utkallas af staten, förlora sin politiska rösträtt. Den
nlöjligheten nlåste vara utesluten, och då undrar jag, om icke till
sist man nläste tänka sig, att försörjningsplikten kommer att falla
på staten.

Här tror jag, att man har ett af de nlest bekynlmersaulma spörs
målen i fråga om förhållalldena under ett krig eller endast under en
fredlig mobilisering för uppehållande af vår neutralitet och ett spörs
mål, som man gifvetvis bör noga öfvertänka.

Om Inan anser, att en siffra af 100,000 familjer är den riktiga,
så skulle det väl ställa sig så, att hvar tredje eller hvar fjärde dag
behöfde utbetalas en lnillion kr. Detta' är icke småsmulor, och med
oupphörligen minskad. produktion konlma prisen att stiga. Skulle
sedan riksbankens inlösningsplikt bortfalla, så är det klart, att pap
persmynten i någon mån förlorade sitt köpvärde. Det finnes således
olika anledningar till att det. snarare konlmer att ställas mycket större
anspråk på staten än en million hvar tredje eller fjärde dag.

Detta problem är det, som jag här velat påvisa.
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JUHLIN, J. M., godsägare.

KASTENGREN, C. O. F., kamrer.
KEMPE, F., fil. doktor, ledamot af redåldions.

kom·mitten.
KEMPE, S., grosshandlare.
KEY, H., fil. doktor, !edaktör.
KEYSER, S., konsul.
KEY-ÅB~RG, K., byråchef.
KINANDER, E., v. häradshöfding.
KINBERG, L. O., grosshandlare.
KINNANDER, O., v. häradshöfding.
KJELLANDER, A., byråchef.
KJELLBERG, J., bankdirektör.
K:YEMMING, W., arkitekt.
KLERCKER, C. F. AF, envoye.
KÖERSNER, A., professor.
KOLMODIN, A., bankdirektör.
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KORAEN, A., juris kandidat, amanuens.
KRJEPELIEN, E., v. auditör.
KRUHS, K. F., bokförläggare.
KRUSENSTIERNA, F. VON, bankdirektör.
KUYLENSTIERNA, O., kapten.
KÖHLER, S.~ kansliråd.

LAGERBRING, E., kammarrättsråd.
LAGERCRANTZ, G., sekreterare.
LAGERHEIM, A., generaldirektör.
LAGERWALL, B., v. häradshöfding.
LAMM, H., grosshandlare.
LANDEN, O. W., landskamrer.
LANDIN, J., handelskemist.
LANGBORG, E., protokollsnotarie.
LARSON, . 'A., grosshandlare.
LARSSON, E. F., grosshandlare.
LAURELL, E., banktjänsteman.
LAURIN, P. J. G., öfverdirektör.
LEHMAN, M., revisor.
LEWENH.A.UPT, G. E., grefve, godsägare.
LILIENBERG, N., t. f. revisionssekreterare.
LILLJEKVIST, F., slottsarkitekt.
LINDBERG, S., konsul.
LINDEBERG, K. M., öfverdirektör.
LINDER, G. G., v. häradshöfding.
LINDHAGEN, A. J., kansliråd.
LINDMAN, A., konteramiral.
LINDSTEDT, A., regeringsråd.
LINDSTEDT, A. W., kamrer.
LINDSTRÖM, A., bankir.
LJUNGBERG, E. J., disponent.
LJUNGBERG, O., amanuens.
LJUNGGREN, G. J., hofauditör.
LJUNGGREN, G. toT. F., vicekonsul.
LJUNGGR~N, J.~ intendent.
LJUNGLUND, L., redaktör.
LovEN, E., grosshandlare.
LOVEN, J., grosshandlare.
LovEN, S. A., direktör.
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktör. '"
LUNDBERG, K., direktör.
LUNDBOHM, H., fil. doktor, disponent.
LUNDSTRÖM, (J. F., godsägare.
LUBECK, S., civilingenjör.
LÖF, N. W., kassör.
LÖFGREN, B., kamrer.
LÖFGREN, E., advokat.

MANNERHEIM, G., grefve.
MARCUS, M., förste aktuarie
~IARTIN, B., bruksägare.
MARTJN, E., auditör.

lVIATHIASSON, N. P., direktör.
MATTON-SJÖBERG, N., bankdirektör.
MAY, J., öfverdirektör.
MELANDER, A. T., direktör.
MEULLER, F. LAMBERT-, direktör, för~ningen[$

selcl·ete'rare.
MEURLING, G. H. F., löjtnant.
MITTAG-LEFFLER, G., professor.
MOLANDER, A., direktör.
MOLANDER, G. A., grosshandlare.
MOLL, F.

o
' varumäklare.

MOLL, J., bankdirektör.
MOLL, V., bankofullmäktig.
MONTAN, G. O., f. d. assessor.
MONTELIUS, G., byråingenjör.
MONTELIUS, W., bankosekreterare.
MORSSING, I., advokat.
MUNTHE, G., president.
MÖRK, A., f. d. bankkassör.
MÖRNER, K. A. G., grefve, kansliråd.

NACHMANSON, J., grossh3ndlare.
NEHRMAN, .A.• W., bankdirektör.
NILSSON, R., grosshandlare.
NORBERG, R. E., bankofullmäktig.
N ORDENFELT, P., ingenjör.
NORDENSON, E., lned. doktor.
N ORDLINDH, A., fil. doktor.
NORDLUND, E., kapten.
NORDSTRÖM, G. F. T., f. d. landshöfding.
NOREN, H. L., disponent.
NOREN, W., e. o. assessor.
NORIN, C. A., v. häradshöfding.
NORMAN, K. E., aktuarie.
N ORSTEDT, E., bruksägare.
NYSTRÖM, B. A., t. f. stadsnotarie.
NYSTRÖM, M., bankdirektör.

ODENCRANTS, L. A., bankdirektör~

ODENRICK, J. F., grosshandlare.
OLIVECRONA, A., häradshöfding.
OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, A. F. N., advokat.
OLSSON, E; Å. F., direktör.
OXENSTIERNA, B. G., grefve, advokat.
OXENSTIERNA, E., grefve, öfverste.

PALM,!., bankdirektör.
PALME, G., e. o. hofrättsnotarie.
PALME, INGEGERD, magister artium.
PALME, S. T., direktör,j'öreningens ordförande..
PALMGREN, H., regeringsråd.
P AJ,MQVIST, G., direktör.
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PALMSTIERNA, E. K., friherre, kapten.
PAUES, F. W,., fil. och jur. kandidat, e. o. hof-

rättsnotarie.
PETERSSON, A., fil. doktor.
PEYRON, L., grosshandlare.
PHILIPSON, nI., bankdirektör.
PHILIPSON, W., v. häradshöfding.
PHRAGMEN, E., f. d. professor, direktör.
PRINTZSKÖLD, O., förste hofmarskalk.
PRIPP, L., v. häradshöfding.

RABE, P. R., v. häradshöfding.
RAMEL, F., friherre, kabinettssekreterare.
RAMSTEDT, V., grosshandlare.
RAPHAE~, A., fil. doktor.
RAPPE, O. L., friherre, bankdirektör.
REHBINDER, H., friherre, f. d. kommerseråd.
RETTIG, H., kansliråd.
REUTERSWÄRD, G., löjtnant.
REUTERSWÄRD, W., t. f. kanslisekreterare.
RIBBING, G., häradshöfding.
RIBEN, K. A., v. häradshöfding.
RICHERT, J. G., f. d. professor.
RISING, H., kontorschef.
ROMAN, A. J., ingenjör.
Roos, A., häradshöfding.
Roos., O. W., byråchef.
ROOTH, I., e. o. hofrättsnotarie.
RooTH, O., direktör.
RosEN, G. VON, grefve, hofrättsråd.
RORMAN, B., fil. doktor.
ROSSANDER, C. A., ingenjör.
RUBEN, G., bankdirektör.
RUBEN, L. M., bankdirektör.
RUBENSON, L., f. d. disponent.
RYDBECK, O., bankdirektör.
RYSTEDT, C. G., eivilingenjör.

SACHS, J., direktör.
SAHLIN, M., landshöfding.
SALANDER, N., banktjänsteman.
SAMSON, E., direktör.
SAMZELIUS, W., juris kandidat.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANDSTRÖ~f, C., disponent.
SANTESSON, H., v. häradshöfding.
SCHEDIN, E., bankdirektör.
SCHNELL, C., grosshandlare.
SCHOTTE, P. A. V., statsråd.
~CHUL".rZ, H., stadsmäklare.
SCHUMACHER, C. W., fabrikör.
SCHUMACHER, G. W., amanuens.
SCHUMACHER, G. W., direktör.

SCHUMACHER, J. W., ingenjör.
SCHUMBURG, R., f. d. konsul.
SCHWERIN, W. G. VON, friherre, godsägare.
SCHÖNMEYR, G., bankdirektör.
SEGERSTRÖM, HJ., fondmäklare.
SETH, P. VON, justitieråd.
SETTERWALL, A., kapten.
SJDENBLADH, E., f. d. öfverdirektör.
SILFvERscHröLD, O., friherre, godsägare.
SILFVERS·WÄRD, 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

ledalDot i k. Svea hofrätt.
STEDT, N., afdelningschef.
STERKY, C. E., krigsråd.
STIEBEL, B., kan1rer.
STJERNBERG, N. F., professor.
STOCKENBERG, J., v. häradshöfding.
STOCKMAN, G., grosshandlare.
STOLPE, C. ~1. 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.
SVENSEN, E., skriftställare.
SYBERG, F., vicekonsul.
SYDOW, E. G. VON, bankdirektör.
SYDO'V, HJ. VON, v. häradshöfding.
SYDOW, O. VON, landshöfding.
SÖDERBAUM, B., direktör.
SÖDERBERG, B., bokhandlare.
SÖDERBERG, J. E., förste aktua.rie.
SÖDERBERG, K. G., fil. doktor.
SÖDERBERG, O. A., generalkonsul.
SÖDERLTND, G., byråchef.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

TAMM, A., f. d. kontrolldirektör.
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ledamot

ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN J:OR, E., bankir.
ÖRTENBLAD, T., direkt.ör.
ÖSTBERG, G. F., riksgäldsfullmäktig.
ÖSTBERG, J , f. d. kamm~rrättsråd.

ÅKERHIELM, L., friherre, f. d. president.
ÅKERLUND, E., godsägare.
ÅKERMAN, R., f. d. generaldirektör.
ÅSTRÖM, A., disponent.
ÅSTRÖM, A., docent.

WALLENBERG, G. O., envoye.
WALLENBERG, K., bankdirektör.
W ALI..IENBERG, M., v. häradshöfding,

af redaktionskomndtten.
WALLENBERG, O., kapten.
WALLENBERG, V., ingenjör.
WALLNER, J., aktuarie.
\\rALLROTH, K. A., myntdirektör.
WEINBERG, E., godsägare.
WESTRING, H. G., f. d. justitieråd.
WICKSELL, K., professor.
WIDEEN, A. R., kassör.
WIKSTRÖM, C., grosshandlare.
\\TILLBORG, W. R., kapten.
WINBORG, T., fabriksidkare.
WÅHLIN, S., kammarrättsråd.

ZETHELIUS, E. G., f. d. kanslisekreterare.
ZETHELIUS, F., kansliråd.

k. bankinspek- ZETHR~US, A. H., fondmäklare.
ZETTERLUND, C. R., kontorschef.

VERSTEEGH, A. N., bruksägare.

ULMGREN, C. A., ledamot
tionen.

ULRICH, C. J., auditör.

'" ACHTMEISTER, H .. H:SON, grefve, general-
direktör.

W ADSTEIN, T., bankokom~issarie.

WAHLIN, C. A., grosshandlare.
VVAHLIN. C. A., kanslisekreterare.
WALDENSTRÖM, J., advokat.
WALENTIN, 1., direktör.
WALLENBERG, A., ryttmästare.

TAMM, C., hofintendent.
TAMM, C. G. A., friherre, f. d. öfverstathållare.
TAMM, H. S., bankdirektör.
TERSERUS, E., bankdirektör.
THEMPTANDER, H., kanslisekreterare.
THIEL, A., direktör.
THULIN, C. G., generalkonsul.
THURESSON, E., ingenjöJ;.
TIGERSCHIÖLD, H., kansliråd.
TILLBERG, K., v. häradshöfding.
TJERNBERG, B. A., bankdirektör.
TONDEN, A., amanuens.
TOREN, K., bankdirektör.
TRANCHELL, C., direktör.
TRANCHELL, C. F., ingenjör.
TREFFENBERG, E., e. o. hofrättsnotarie.
TÖRNEBLADH, C., juris kandidat, kanRlist.
TÖRNEBLADH, R., f. d. lektor.
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