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NATIONALEKON-OMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 3 februari 1915.

t>rdförande: f. d. Ka/~nmarrättsrådet c. CARLESO!{.

Till revisorer för granskning ay 1914 års räkenskap utsågos Stads
Jnäklaren H. Schultz oel1 Civilingenjören P. .l.Vordenfelt.

Föreningens förste hedersledau10t H. 1\:. H. Kronprinsen infann
sig för att bevista sammankOlllsten.

Professor G. Cassel höll härefter ett föredrag 0111:

1916 års riksstat.

Eders kungl. höghet, mina herrar! Uppgörandet av budgeten
för det. kommande året bar denna gång varit förenat nled vida

större svärigheter än vanligt. 'Statsinkoll1sterna började son1 bekant

redan på hösten 1914 i flera fall att nlinskas högst avsevärt;
särskilt gällde ju detta on1 tullarna. Därtill kOlllnlo uto1110rdentliga

utgifter för försvarsberedskap, till vilka riksdagen visserligen

a~visade en kredit å 50 miljoner kr. att tillsvidare utgå av under
band varande medel, såSOln det bette~ men för vilka dock en
budgetlnässig täckning återstod att finna. 1915 års statsreglering
måste, trots den rätt betydliga OlllstUyning, som riksdagen företog
av densamnla omedelbart efter krigsutbrottet, väntas komma att

<lvslutas 111ed en brist, om vars omfång ingen i närvarande stund

kan bilda sig någon säker för-eställning, nlen S0111 i varje fall måste
bliva mycket betydlig, om man däri inräknar jämväl de extra ordi

narie utgifter för försvarsberedskapen, som tvivelsut.an lnäste göras
även under detta är.
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Beträffande nu de -förhållanden, sOlll skulle kOll1ma att råda under
det år, för vilket budgeten skulle uppgöras, alltså 1916, torde oviss
heten vara större än någonsin.

Givetvis kan elllellertid b_udgeten icke utgå från en alltför pessi
lnistisk uppfattning av framtiden. Skulle nlan jä111t räkna nled de
största svårigheter, SOlll överhuvud kunlla inträffa., alltså 111ed de SälIl
sta 11löjligheterna, så skulle n1an ju strängt taget jälnt vara tvungen
att förutsätta ett nler eller ll1indre utbrett krigstillstånd, ty sådant
kan ju alltid kOn1111a att härska under budgetåret, även Oln vid bud
getens uppgö~~ande råder fullständigt lugn. Under sådana förutsätt
ningar vore ju överhuvud varje budgetpolitik 01l1öjlig. En budget må
ste därför alltid utgå från förutsättningar, SOlD i och för sig kunna anses
'vara rilnliga och alltså gå en slags lnedelväg nlellan optinlisll1 och
peSSi111is111, utan att därför i dessa förutsättningar får anses ligga
något sonl helst försök till profetia Oln huru franltiden i verkligheten
:skall gestalta sig.

Detta gäller särskilt nled hänsyn till år 1916. Ingen vederhäf
tig 111änniska kan vilja uttala någon bestälnd 11lening onl huru världen
I{Olnnler att se ut nästa år. Men 0111 en budget överhuvud skall upp
gÖras, Illåste den utgå från vissa något så när bestänlda antaganden
Oln det ekonoll1iska läget under det kOnl111ande budgetåret, och 0111
gessa antagandel1 måste nlan på förhand ena sig. Försulll1uas det.ta,
,vilket ju under föregående år nlånga gånger skett, blir resultatet en
dast, att budgeten i sina olika st.ycken kOllliner att utgå från svä
vande och oklara och också ofta alldeles nl0tsatta förutsättningar
beträffande de ekononliska förhållandena under budgetåret. Från denna
synpunkt luåste vi nu bedönla den förutsättning, som s,tatskontoret
lagt till grund för sin inkonlstberäkning, nä1111igen att, såson1 stats
kontoret uttrycker sig,'» ungefär vid lnitten av år 1915 en återgång
till mera nornlala förhållanden kOlurner att inträda».

Om kriget konlmer att sluta någon gång under nlitten av inne
varande år, hava vi all anledning att räkna 111ed 1916· såsom· ett år
av ekonomiskt uppsving. Återuppbyggande av allt 'vad kriget förstört
och ersättandet av alla förbrukade krigsmaterialier lnåste efter all
sannolikhet skapa en betydande efterfrågan speciellt på de varor, SOlll
för Sveriges expo~t hava den allra största betydelsen, nämligen trä.
järnmalnl och järn. Även om vi på dessa områden möjligen hava
att räkna llled en skarp konkurrens, särskilt med avseende på trä-
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nlarknaden I1led Finland och Ryssland, torde lIlan doek kunna för

utsätta, att efterfrågan i västra Europa är tillräckligt stor för att för

säkra oss Oln en god 11larknad för dessa våra stora exportal~tik]ar.

Därnled skulle dtl också i själva verket hela den ekononliska l{arak

tären av 1916 för Sveriges del vara bestälnd; och alltså skulle 1916
bliva ett ål' lned i alln1änhet goda konjunkturer, varjgenolll äyen

skulle givas en god sysselsättning för landets arbetskraft.

l\fed utgångspunkt från de nu givna förutsättningarna kan n1an

således räkna 111ed i allmänhet goda statsinkon1ster under 1916 och

å andra sidan en så stark sysselsättning inonl de enskilda företagen,

att staten utan fara för att därigenon1 förorsaka arbetslöshet kan Yid
taga en viss begränsning av sina anläggningar, en hegrHnsning, SOIl},

efter vad jag senare skall visa är, ytterst önskvärd.

Med hänsyn till utsikterna för statsinkolllsterna lllåste dock ett

undantag göras, näInIigen fQr inkolnstskatten, därför att inkolI1stskatten

för 1916 utgår på grund av inko'msterna under 1915, och således

111åste den 111ed de förut~ättningar, jag uppställt, kOll1ma att vara in-

-finerad av det krigstillstånd, SOlU antagligen kOlnIIler att råda åtlnin
stone under första hälften av' detta år. Vi Blåste således 111ed avse

ende på inkomstskatten göra en betydligt 111era försiktig beräkning

och kunna på densamma icke tillänlpa de all111änna grundsatserna,

att 1916 komuler att ha.va karaktären aven god konjunktur.

Den av kungl. lnaj:t frarrllagda budgeten för 1916 är i stort.

hyggd på de nu fralTIställda grunderna.

Budgeten har naturligtvis i frän1sta rU111111et att sörja för budget

årets utgifter, och normalt sett borde ju detta också vat'a hudgetens

enda uppgift. l\fen för 1916 tillko111mer därutöver den oavvisliga

uppgiften att täcka den brist, S0111 kan visas hava uppstått för år
19,14.

Vi ha alltså här att slälJa oss den frågan: I-Iar är 1914 avslutat.s

111ed en brist, och huru stor är den? Ser 111an då först på stats

'l~egleringen, för så vitt densalnnla faller inonl riksstatens rall1 , så

får 111an 1IU111era en betydligt ljuS<lI'e uppfattning av läget, än sonl

·under de första krigslIlänaderna var 11lÖjligt. Det synes nän1ligen av

BU tillgängliga siffror täl1lligen sannolikt, att 1914 års bokslut - 0111

111an bortser från de extra utgifterna föi' l{rigsberedskap - trots den

stora nedgången i tullinkonlster gfli~ jän1t ihop eller till och 111ed

kOm111er att visa ett överskott på en eller annan nliljon. Till detta goda
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resultat bidrager kanske i frHnlsta r II111Inet., att inko111stskatten givit

ett överskott utöver beräknade .38 111iljoner kr. av sannolikt 111inst 4

miljoner kr. Detta angående statsregleringen för 1914, sådan sonl

den faller jn0111 riksstatens rall1.

Utanför denna ranl ha vi enlellertid, SåS0111 redan llänlnts, nöd

gats göra extra ut.gifter för krigsbel~edskap, vilka utgifter utanordnats

såsonl förskott. Dessa utgifter hade till den 1. november uppgått till

i runt tal 32 llliljoner kr. 'Att detta datunl, den 1 november 1914,
särskilt använts, beror i viss mån på en ganlmal tradition, nälnligen

att de utgifter, sonl utanordnas förskottsvis utanför riksstaten, bruka

för tiden intill den 1 novenlber annlälas till ersätt.ning av riksdagen.

Den praktiska orsaken därtill är, att., då regeringen franl emot

jul skall uppgöra budgeten, regel~ingen icke känner, huru stora för

s.kott äro länlnade för längre tid än högst till den 1 novelnber. Stats

kontoret uppgör' en sådan förteckning över förskottsvis gjorda utgifter.

Denna princip iiI' dock icke fullständigt genomförd, ty ptl de lnilitära

huvudtitlarna förekonlmer en hel del förskott, sonl icke aUlnälas intill

nänlnda tid, utan beträffande vilka det snarare är regel, att de an

nl~ilas endast för det nHst förut avslutade kalenderåret. Elnellertid

var det angeläget att söka täcka de till krigsberedskap använda för

skotten, så långt det var 1llÖjligt att känna den1. Man gjorde där

för kraftiga ansträngningar att få kännedo111 onl huru stora dessa

utgifter voro, och för tiden till den 1 novenlber 1. 914 befunnos de som

sa.gt hava uppgått till 32 111iljoner I{T.

Det var dä nödvändigt att försöka finna en täckning för dessa

utgifter. Att på 1916 års riksstat kunna finna plats för anslag till

täckandet av ifrågavarande förskott av 32 IniIjoner kr. ,;ar eUlellertid

ingen lätt sak. En sådan extra ordinär börda har icke i nlannalninne

belastat en svensl\: hudget. Enlellertid, n1åste vi säga, att det var en

oavvislig nödvändighet, att beloppet täcktes på 1916 års stat. En

fördelning av detta belopp på ett flertal år, sonl nlan 111öjligen

kunde hava i tankarna, syntes, icke kunna ifrägasättas, då nänlligen

1915 års statsreglering kunde väntas giva en brist och därutöver

säkerligen kOn1111e att belastas l11ed ett extra belopp för krigsbered

skapsutgifter.

Frågan 0111 täcka-nde av den kOlll111Unde bristen på 191 Ö års stat

är ju icke nu aktuell, nlen den kOnll11er att bliva det, då riksstaten

för år 1917- skall uppgöras. Visserligen kunna vi säga, att tiden är
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sådan, att man icke IlU har. anledning att taga bekynlnler på förlag.
Jag tror emellertid, att nlan å andra sidan icke ftIr skjuta över de
olnsorger, som nu verkligen åligga oss, på en framtid, sonlillan kan

förutsätta k0111mer att vara full 'av bel{Ylnlner och alldeles tillräckligt

belastas genon1 sina egna uppgifter.

Jag vill redan nu säga, att det kan visst tänkas och förefaller

lllig icke alls osannolikt, att, när vi en gång skola gå till uppgörande

av 191 7 å~'s stat, det komnler att visa sig, att svårigheterna då iiro

så stora, att vi icke kunna göra 0111 operationen, alltså icke förlnå

att oll1edelbart täcka hela den brist, sonl då föreligger, OCll att det

då blir nödvHndigt att fördela bristen på ett par tre år. Därol11 kan

emellertid föl' närvarande ingen människa yttra sig. Således, en för

delning av den börda, SOln i nä111nda avseende nu föreligger, en ut.

sträckning av densamnla på kommande budget, nlåste nlan på det

bestä111daste avråda ifrån'.

Det har nu lyckats regeringen, såsom fraingår av det föreliggande

riksstatförslaget, att på budgeten för ifrågavarande ändalual finna plats

för ett belopp av i8,3 llliljoner kr., sorn skola tagas av löpande

budgetnledel. För att ett belopp av 32 nliljoner i dess helhet skulle

hava fäckts, hade det erfordrats bidrag från statsverkets kassafond

med 13,7 miljoner kr. Regeringen har enlellertid ansett, att frågan,

huruvida detta belopp horde tagas ur kassafonden, tillsvidare borde

lämnas oavgjord. Då riksdagen icke skall fatta beslut förrän i lnaj,

kan det ju synas rinlligt nog, att regeringen vill vänta ll1ed att taga

sin ståndpunkt i saken.

Givet iiI' enlellertid, att frågan vid den tiden, allt.så i lnnj, kOllliner

att ligga i annat IHge, än vad den gjorde vid budgetens uppgörande.

Då kände 111an förskottsbeloppet endast upp till den 1 l10veluber 1914,

lnen i vtll'" ko 111 111er hela. förskottsbeloppet för J914 att vara kHnt.

Det' kOll1111er då icke att finnas någon rinllig anledning att uppdela

beloppet.. Den llppgift, SOln då kOnl111er att föreligga, blir ovillkor

ligen den att täcka hela det belopp, som under år 1914 utgivits så

sonl förskott för extra krigsberedskap. Ännu vet Ulan ju icke, huru

stort detta belopp är, ll1en något ll1era approxinlativa uppgifter har

Ulan, än vad 111an hade, då budgeten franllades. Den npproxinlativa

siffran för lantförsvarsdepartementet är 36,8 luiljoner' kr.; därtill

komnla olnkring 10 nliljoner kr. till sjöförsvaret, och alltså iiI' 11lan
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uppe på ett belopp av 46 a 47 miljoner kr., SOlll skulle vara det
t.otala Jörskottsbeloppet. för 1914.

Det kOn1111er då givetvis att behövas ett ännu större bidrag av·
kassafonden, för at.t hela detta förskott skall kunna täckas. Under.
förutsättning att beloppet av de bidrag, S0111 givas av buclgetn1edel,
18,3 miljoner kr., icke kan ökas, skulle bidraget från kassafonden
uppgå till olllkring 28 miljoner }{r. Frågan om det är budgettekniskt

oeh statsfinansiellt berättigat att på sådant sätt taga ka~safonden i
anspråk blir under sådana förhållanden aktuell och J11åste alltså här
underkastas en närnlare granskning.

Ja.g lnåste då referera till riksstatskoll1111itten, på vars förslag
kassafonden ursprungligen tillkoni. Under tidigare år hade det varit

vanligt, att riksstaten fått bidrag från fonden för reserverade lnedel,
ofta till mycket betydande belopp, högst skulle jag tro år 1902,
då riksstaten .erhöll ett bidrag från fonden för reserverade llledel på

icke mindre än 24,165,000 kr. Med den järnförelsevis ringa onlfatt~

ning, riksstaten då hade, är ju detta kolossalt 111ycket. M'en ett bi

drag -från ~än1nda fond av 10 Iniijoner kr. var icke något ovanligt.
Detta bidrag var elllellertid icke regelbundet utan försvann under då
liga tider, samtidigt n1ed att riksstaten fick den· extra uppgiften att

täcka brist i tidigare statsr~gleringar. Riksstatskomulitten påvisade
olägenheterna aven sådan budgetspolitik och yttrade j nämnda hän

seende några ord, som jag skall hedja få referera, därför att för bedö
mande av kassafondens finanspolitiska' ställning det dock har en gansk'a

stor betydelse alt bestänlt veta, vad SOln varit avsikten, då kassa

fonden inrättades. Riks~tatskon1nlitten säger: »Genom vad sålunda

förekonlmit har en viss erfarenhet vunnits om verkningarna på stats

regleringen aven allmän ekonon1isk kr}s nled åtföljande depressions
period. Denna erfarenhet synes fraIl1för allt peka på nödvändigheten
av att fonden för reserverade 111edel undel~ norlnala förhållanden äger
en betydande hehållning, tillräcklig för att 111öta de brister i stats..

regleringarna, son1 depressionsperioder 311 tid kOlllma att medföra.
Bästa säkerhet föe att en sådan behållning kon1mer att vara för han..

den vinnes utan tvivel genonI att· fonden principiellt reserveras för
sitt egentliga ändanlål att vara en utjä111ningsfond för eventuella brister

i statsregleririgarna, och att lnan alltså avstår från att taga fondens
medel i anspråk vid riksstatens uppgörande.»

Vidare säger k01l11l1itten längre fra1l1: »Om nlan konsekvent ge..
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nonlförde den principell att i riksstaten icke upptaga något bidrag frän
fonden för reserverade lnedel, 111en å andra sidan också beräknade
riksstat.ens inkomster och utgifter så nära SOlll Inöjligt i anslutning till
verl{ligheten, kOlll111e väl ändock statsregleringen under goda konjunk
turer att lälnna överskott lllen under dåliga brist. Översl\:otten skulle
under en följd av goda år salnIas till en lnåhända rätt betydande
behållning å fonden för reserverade 111edel. Då de dåliga åren konlme,
skulle denna reserv tas i anspråk för fyllande av brister' i statsreg
leringarna. Något särskilt anslag till täcl{ande av sådan brist behövde
då icke ifråga]{Onlnla.»

Slutligen skall jag bedja få referera till ytterligare en passus i
berörda utlåtande: »Att bidrag från fonden för reserverade medel
upptagas bland riksstatens tillgångar, kan ju under goda tider, då
111il1st lika stora överskottsbelopp kunna väntas återföras till fonden,
anses vara 11lindre betänkligt. lVlen nlan vänjer sig vid att påräkna
ett sådant bidrag och upptager det även för de år, 0111 vilka man
lned ganska stor säkerhet vet, att de icke kOlnIna att lälnna något

överskott. Då har ll1an använt fonden till att täcka en redan i riksstaten
påräknad brist, nledan fondens egentliga ändamål docl{ skulle vara

att täcka en brist, sonl, trots det riksstatens utgifter och inkon1ster
beräknas gå j~.nlnt ihop, oförutsett uppkonlll1it vid riksstatens geno11l
förande, alltså en brist i statsregleringen. Denna 11löjlighet att utfylla
riksstaten 111ed bidrag från f?nden för reserverade medel undanskym
nlel' det förhållandet, att riksstaten är för svag och behöver stärkas,
vare sig genolll besparingar eller höjning av inko111sterna. Därigenom

fördröjas sådana åtgärder ett eller annat år. När de då till sist
måste vidtagas, är ställningen nlähända ytterligt försvårad genoln nöd-

. våndigheten att ieke blott sörja för den löpande budgeten utan
också täcka uppkonln1en brist. l\ied det häe förordade systeinet för
reglering av överskott och brist fär l11an visserligen aldrig den till
fälliga lättnad i riksstaten, sonl ett bidrag från fonden för reserverade
medel stllndo111 kan innebära; l11e11 man undgår å andra sidan det
dubbla obehaget av att behöva täcka brist i tidigare statsreglering på
sa·nlnla gång sonl det vanliga bidraget från nälnnda fond försvinner.
~Ian 'geno111för på ett fullständigare sätt principen, att vart år skall·
sörja för sig självt, och man tvingas att i enlighet härnled utan dröjs
mål anpassa inko111ster och utgifter efter varandra.»

Det var på grundvaleIl av ett sådant resonemang, sonl riksstats-'
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kommitten föreslog inrättandet aven statsverkets kassafond, vilket

sedermera ock blev statsIllakternas beslut.

Enligt riksstatskon1lnittens lnening börde denna kassafond under

goda tider uppnå en behållning av mellan 40 och 50 miljoner kr.,

för att den skulle kunna tjäna den utjälnning, för vilken den är avsedd~

Det är då av rätt stort intresse att se, huru kassafonden seder~

mera utvecklats. Men för att få en riktig föreställning om den saken

bör lnan konstruera upp, huru kassafonden skulle sett ut, Oln den

funnits ett par år tidigare. Den tillkonl år 1912. Oln lnan nu räknar
,tillbaka ett par år, så finner man följande siffror: vid ingången av

i910, sedan 1910 års anslag till fonden tillförts den samma och

1lidrag till fonden avförts, alltså vid ingången av 1910, hade stats.;

verket en l\:assabehållning på 5,06 miljoner kr., vid slutet av 1910
16,1 lniljoner kr., vid slutet av 1911 29,7 llliljoner kr., vid slutet

av 1912 42,7 111iljoner kr. och vid slutet av 1913 68,9 IniIjoner kr.

För närvarande kan fonden efter all sannolikhet beräknas överskrida

7O miljoner kr. Efter ingungen av 1910 har tillförts fonden sumlna

63,8 111iljoner kr., varav 4,5 11liljoner kr. är ett anslag, SOlll givits av

riksdagen för" år -1911 till täckande av förut Uppk0111nlen brist, och

återstoden, 59,3 miljoner kr., härrör från överskott, SOUl uppstått un

der de fyra åren 1910-1913. I nledeltal för vart och ett av dessa

år har allt.så uppstått ett· överskott av 14,8 nliljoner kr., son1 tillförts
kassafonden. l{assafonden har således under de g{lngna högkonjunk

turerna vuxit utonlordentligt. starkt.

De ll1edel, sonl tillförts fonden, äro uteslutande budgetlnedel, alltså

löpande statsinl\:omster, sonf icke behövts för statens utgifter. Fon

dens behållning är alltså icke kapital i ordets egentliga 111ening utan

i själva verket reserverade inkolllstnledel. Att denna behållning i"
rikshuvudboken nlåste tillföras dess kapitalkonto, får icke skYlnula

bort blicken för det förhållandet, att medlen till sin karaktär äro reserve

rade inkolIlst111edel och icke kapital. En förbrukning av kassafonden under

nuvarande krisperiod får alltså icke uppfattas så, SOlll 0111 staten skulle
börja leva på sitt kapital. En sådan förbrukning är tvärt0111 att

betrakta SåSOlll den nornlala användningen av de just för sådant än
damål hopsamlade överflödiga inkonlstmedlen. Det ligger i kassafon

dens natur, att den skall visa en stark upp- och nedgående rörelse,

vilket var förutsett av de konlnlitterade, på vilkas förslag fondell

tillkol11. Fonden har aldrig varit avsedd att vara en fond för stän-
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digt fortgående kapitalbildning för statens räkning på bekostnad 3 v
de skattdragande. Tänka vi oss, att fonden vid krigets slut skulle
visa en behållning av 5 111iljoner kr. såson1 vid ingången av 19 j 0,
så skulle detta endast innebära, att inkomster och utgifter under hela
perioden sedan början av 1910 gått jälllt ihop, vilket jll hör anses

vara det nornlala lnålet för statens finanspolitik. En sådan nedgång
av kassafonden bör därför icke betraktas nled någon särskild oro.

Frågar Blan sig vidare, huruvida det kan vara hudgettekniskt

berättigat att använda kassafondeB till täckande a y 1914 års förskott,
så är svaret ett obetingat ja. I{assafonden bör visserligen i princip
aldrig tagas i anspräI{ pä en kon1111ande budget, nlen det bidrag, som

fonden denna gång skulle länlna till 1916 års riksstat, är i själva

verket icke ett bidrag till 1916 års statsreglering utan till 1914 ärs

statsreglering. Uppgiften är i själva verket att täcka en brist i 1914 års
statsreglering, och det var just kassafondens uppgift att befria stats

regleringen från bördan av tidigare statsregleringars obetalda skulder.
LåtOll1 oss nu ett. ögonblick tänka på hurn det konlnler sig, att

1914 års extra utgifter för krigsberedskap fornlellt och hokförings
mässigt icke fralTIstå SåSOlll en brist i 1914 års statsreglering. Or

saken därtill är tydligen endast den, att 1914 års riksstat icke upp
tagit någon anslagspost fÖI~ detta ändamtll. Hade ett förslagsanslag

för ändUUlålet fllnnits~ onl, också aldrig så litet, så hade utgifterna
för' krigsberedskap även fornlellt komnlit att tillhöra 1914 flrs stats

reglering och ingå i dess bokslut. Enligt nu gällande regler hå dessa
utgifter, i den 11lån de överskridit förslagsanslaget, k0111nlit att avföras

på kassafonden.
När riksdagen i augusti ställdes inför uppgiften att anskaffa lne

del till krjgsberedskap, nöjde sig riksdagen nled att anvisa 50 nlil

joner kr. att utgä av »för handen varande lnedel». Realekononliskt

sett kan alltså anvisningen anses vara gjord på kassafondens lnedel.

Riksdagell undvek e~lelIertid genoln sitt beslut att definitivt taga ställ
ning till frågan on1 dessa utgiftsposters budgetmässiga täckning. Hade

luan hegagnat forulen aven tilläggsbudget till 1914 års stat, så
hade ifrågavarande utgifter; även bU,dget- och räkenskapsluHssigt, kOlll

111it att tillhöra 1914 års statsreglering.

Nu nlenar jag, att den olnständigheten, att. utgiftsposten saknas

i riksstaten för ett visst år, icke bör anses utgöra ett hinder för att
en under detta år faktisl{t gjord utgift upptages SåSOIl1 utgift på detta
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års räkenskaper. För att hestyrka riktigheten av denna uppfattning

vill jag hänvisa till det fall, SOlll en1ellanåt förekoDlnler i verkligheten,

näll11igen att' riksdagen under ett år beslutar en ny skatt, som träder

i kraft on1edelbal't eller i varje fall under det året. Då hava vi en

ny inkolllstpost, t. ex. punschskatten. Denna inkomstpost har icke

varit förutsedd i riksstaten. Men icke desto n1indre kOlll111er enligt

den praxis, SOlll hittills varit gällande, den inkolnst, sonl inflyter på

den ifrågavarande inkonlstposten, att tillföras det löpande årets stats

reglerillg. Men när l11an hehandlar en ny inkonlst p-ä detta sätt., finnes

det ingen anledning~ varför l11an icke skulle behandla en ny utgift

på samUla sätt.

De förskott" SOln jag här talat onl, äro i själva verket att be

trakta SåS0111 utgifter utanför riksstaten. Det naturliga vore, att så

dana utgifter an111äldes för riksdagen och avskreves på det gångna

året, alltså det år, under vilket de blivit gjorda, och vilket de fak

tiskt tillhöra. I detta fall skulle dessa utgifter alltid k0l11111a att be

talas av kassafonden enligt de regler, sonl gälla för denSaln111a.

I själva verket har ett förslag i den riktningen redan varit under

onlpl'övning. Jag har själv på begäran av den föregående regeringens

finanslninister utarbetat en pronlemoria i den riktningen, och denna

pronlenloria renlitterades på sin tid till statskontoret, sonl också av

ga.v ett utlåtande däröver, i vilket det ic~e hade någon anmärkning
att göra IUOt den princip, S0111 jag i proll1emorian uppställde. Jag

har anledning att antaga, at.t orsaken till att denna sal\: icke då blev
genomförd helt enl{elt varit bristande tid, därför att statsl{ontorets ut

låtande ieke blev avläll1nat förrän l januari 191 4, då det var för sent

att ordna saken. Enligt de grundsatser, S01l1 jag i 111in proll1enl0ria

anfört, borde förslagsanslag naturligtvis uppföras för de utgifter, SOlll

kunnat förutses; det borde alltid ske, fastän det i själva verket icke

alltid sker. Vi böra givetvis sträva därhän, att utgifterna utanför riks

staten inskränkas till ett minilnuln.

Huru rationell en reforll1 sådan sonl den här antydda än är, så·

kan den dock knappast genoll1föeas annat än under ett något så när

gott år. Det. .är OlllÖjligt att vidta.ga en så pass genonlgripande reforn1

under en sådan situation sonl den nuvarande. Det skulle innebära,

att· n1an fick på en gång avskriva bortåt 50 111iljoner kr. på kassa

fonden, och det vore ju ieke län1pligt. Därför ,är. det enligt mitt för- f

menande en riktig tanke, SOlll framgår av regeringens budgetförslag,
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~nämligen att täckningen av' 1914 års brist bör ske på 1916 års stat,
såSOln hittills varit brukligt, men med ett nödigt bidrag från kassa
fonden. Det är en slags kOlllprolniss mellan de rationella tankar, jag
framfört, och det hittills brukliga systemet. Det är en kOlnpronliss,
som är fullt berättigad 111ed hänsyn till det nuvarande finansiella läget.

Detta bidrag från kassafonden får dock icke alltför ll1ycket för
svaga kassafonden, ty fonden bör räcl{a till att täcka den brist, SOlU
uppstår på 1915 års stat, och onl nlöjligt bör den även läulna bidrag
till att på samnla sätt, S0111 nu föreslagits, täcka kostnaden för krigs
beredskapen under 1915, då nlan en gång uppgör 1917 års riksstat.
Jag finner det således vara nödvändigt att få största lnöjliga anslag -"
till 1914 års särskilda försvarskost.nader, och att ett sådant anslag
kan åstadkolninas på 1916 års stat.

Detta vill jag hava sagt, på det att icke nflgon skalt" tro, att det
går an att pruta på det bidrag, S0111 1916 års stat bör giva till
täckande av dessa försvarskostnader. Enligt min 111ening borde llla11
snarare sträva att öka dessa bidrag.

NII säger 111an på vissa Ilåil, att det icke går an att taga kassa
fonden i anspråk alltför lnycket, ty därigenom försvagas statsverkets

ka,s~aställning. Det är en invändning, sonl det är nödvändigt upptaga
till helnötande, vilket är 111ycket enkelt. Det ligger däri, att stats
verkets kassafond, betraktad såsonl en befintlig kassa, redan är helt
och Ilåilet förbrukad. Den bokföringslllässiga tillgång, som kassafon
den för närvarande har, består i fordran, på utgivna förskott, en gan
ska dålig tillgång! Och 0111 nlan avskriver en del sådana fordringar,
är det ett steg till högre soliditet i statens kassaväsen.

Det Hr enlellertid att observera - för att rätta ett misstag, S0111

är ganska alllnänt - att statsverkets kassafond ingalunda är den enda
kassatillgång, varöver statsverket för'fogar. Den skulle icke räcka
till för detta ändalnåI. UtOlll statsverl{ets kassafond föreko111111a näll1
ligen en hel del andra inkolllster, vilka tidvis åtnlinstone figurera så
SOlll kassa för statsregleringen, såSOln reservationerna på de olika
reservationsanslagen och huvudtitlarnas besparingsfonder o. s. v.

För närvarande är ell1ellertid ställningen sådan, att någon egent
lig kassa för statsverket icke existerar. Onl nlan kastar en blicl{ på
statskontorets ställning, så finner nlan, att statskontoret erhållit en
kassaförstärkning från riksgäldskontoret på 50 luiljoner kr. .A-i\.v dessa
hava enlellertid 20 ll1iljoner kr. ay statskontoret, åtminstone tills
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. vidare, återlänlnals till riksgäldskontoret.. Men statskont.oret kan när

som helst disponera. över den1. För närvarande har statskontoret
alltså en nettoskuld på 30 n1iljoner kr. Vidare har statskontoret fått

lyfta det s. k. mindre kreditivet på 15 1l1iljoner kr., och statskontorets
skuld kan således anses uppgå till 45 lniljoner kr. Därenl0t står nu

statskontorets behållning på statsverkets giroräkning, utgörande den
sista januari i är 29,4 IniIjoner kr. Vi finna alltså, att statskontoret

har en underhalans på 15 .miljoner kr. och sålunda icke har någon
kassatillgäng .uta.n tvärtoni ett 111inus.

Såvitt lnan nu kan dönla, kan statskontoret icke under 1915

räkna på att göra någon återbetalning till riksg~ildskontoretpå denna
skuld, utan det blir snarare statskontoret, sonl får taga i anspråk yt
t.erligare de 20 n1iljoner, SOlll för närvarande [iro anförtrodda åt riks

gäldskontoret, och då torde det lnåhända visa sig nödvändigt att
hälla statskassall likvid genonl nya lån. Men huru statskassan skall

kunna hållas likvid är ett problem för sig, S0111 icke har något att

göra nled det egentliga budgetproblen1et.
Den budgetnlässiga täckning av de utgifter, vi nu göra, är ett annat

problenl. Och det är ett problenl, S0111 närn1ast angår 1916 års riksstat.

Det är enlellertid t.ydligt, att varje bidrag, son1 '1916 års rikststat av egna

inkolllster l{an ge till en sådan täckning, betyder en verklig förstärkning

av statskassan. Det anslag av 18,3 miljoner kr., sonl regeringen föresla
git till täckande av den nu föreliggande bristen, kOlnn1er sålunda att ut.

göra en verkligt disponibel kassatillgång, son1 tillföres statsverket. Det
bidrag av kassafonden, som kan komnla att bestämn1as, blir däremot icke

något verkligt. bidrag till statsverkets löpande kassa' utan en avskriv

ning aven boklnässig tillgång ntan realt underlag.

Det talas också i detta sanlinanhang åtskilligt om kassafondens
behövliga behållning; nlan gör gällande, att kassafonden borde vara

så och så stor. Denna fråga kan ses från två synpunkt.er. Man kan
utgå från den uppgift, S0111 kassafonden har, att tjäna till utjälnning

av statsregleringen, alltså till täckande aven hrist, SOl11 kan uppstå
under kristid. Och det är från den synpunl{ten, S0111 Ulan heräk~

nat, att fonden borde uppgå till 40 a 50 miljoner kr. Naturligtvis
kan den icke rUcka till att täcka vilken brist sonl helst. !{om111er

Sverige i krig, kan den icke räcka t.ill, utan då blir det ound-vikligt

att taga upp lån för att täcka de löpande utgifterna. Det är ju i
själva verket kärnpunkten i svensk finanspolitik för närvarande, att Inan
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vill streta elllot att taga upp lån för täckande av löpande utgifter. Det

är en sund princip, sonl jag för nlin del i det längsta vill hålla fast vid,
och hela den expose, jag lälTInat, visar, att det tills vidare är lnöjligt att

genonlföra den principen. Men det är icke möjligt i längden, om krisen
fortgår flera år. Och om vi själva indragas i kriget, iiI' det själv

klart icke lnöjligt. Vi kunna k01l1llla i .den situationen, att vi fä lov
att taga upp lån för att täcka löpande utgifter, lån, SOlTI vi under

kOlnmande år få betala, lllen tills vidare iiI' detta icke nödvändigt.

Betraktar lnan frågan Oln kassafonden från kassasynpunkt, bör
det vara klart, att ett bestä.lnt behov av kassafond icke kan uppvisas,

ty behovet beror på hur stora förskott statsverket rör sig n1ed. Fi
nansförvaltningen har fått en vana att röra sig n1ed stora förskott.

Det borde igångsättas en systematisk undersökning av frilgan, 0111

det icke vore lllöjligl att väsentligt lninska de förskott, statskassan
ligger ute llled. För närvarande fo·rdrar krigsberedskapen stora för

skott~ Återbetala vi pn del av dessa förskott, blir behovet av kassa

lnedel mindre.

Jag har i det föregående angivit de uppgifter, S0111 i stort sett gjort

.sig gällande vid upprättande av 1916 års riksstat, och skall nu söka

visa, hur dessa uppgifter kunna .lösas. Det har naturligtvis i första

rummet gällt att skaffa så stora inkoJllster SOlll möjligt, och närmaste
uppgiften har då varit att på bästa möjliga sätt utnyttja tillgängliga

inkomstkällor. Regeringen har därvid kanske i frälnsta rUIDulet haft

sin uppmärksalnhet fästad vid statens .skogar. Man har länge sysslat
lTIed problen1et, hur lllan ·skullevinna en 111era rationell avverkning

av statens skogar och en st.örre av~astning av våra stora skogstill

gångar. Det har n1ånga gånger påvisats, att en större avverkning ur

rent nationalekonomisk synpunkt skulle vara nyttig, för att· skogen

icke skulle förfaras. Domänstyrelsen har nu planerat en sådan större

avverkning, och Olll kriget slutar vid mitten av året och därefter goda

konjunkturer uppkolnma, kan staten vara beredd att tillgodogöra sig
den utländska nlarl{naden.. Första försvarsberedningen har sysslat

med detta problem och beräknat, att nettoinkomsten skulle kunna
stegras.lned en 111iljon kr. om ,året, från 11,000,000 kr. år 1916 till

16,000,000 kr. år 1921. En såda~ stegring sk~r enlellerlid i verk

ligheten icke så jämnt. Skall en stegring äga runl, lnåste 111an 111ed

handlingskraft gripa in vid sådana tillfällen, när konjunkturerna åro
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gynnsamma. Och då blir stegringen för de åren jäll1förelsevis högre
än eljest.· Därför är det icke orimligt, att domänst~Trelsen i budgeten
räknar nled en nettoinkom~t av 13,630,000 kr. För jämförelses
skull vill jag nämna, att de verkliga inkonlsterna voro i det närnlaste
9,961,000 kr. år 1912 och 10,316,000 kr. år 1913. Det Hr alltså en
avsevärd stegring, som nu påräknas, dock ej någon orilnlig.

En ann~n inl{0111stpost, som regeringen ägnat sin uppnlärksaUlhet
.åt, äro inkomsterna frän telegrafverket, och förslag har frall1lagts till
reglering av rikstelefonavgifterna. Det. synes också rilnligt, att ett
affärsverk sådant S0111 telegrafen bör kU~lna ge god avkastning.

Jag lälunar detta kapitel, SOlU jag förutsätter vara alh11ällt bekant,
och vill yttra några ord Oln en annan inko111stpost, nämligen i anspråk
tagna kapitaltillgångar. Vi luåste göra en bestälud skillnad, när vi
tala onl i anspråk tagna kapitaltillgångar, ll1ellan sådana kapitaltill
gångar, sonl härröra av egentligastatsinkolnster, och sådana, som
uppkomnla av länenledeI. Denna uppdelning är också genonlförd i
årets riksstat. I specifil{ationen· över inkonlsterna äro sålunda å sid.
5 i statsverkspropositionen upptagna för sig bland i anspråk tagna
kapitaltillgångar de, sonl äro uppkonlna av egentliga statsinkonlster OCll
icke äro annat än reserverade inkolnstmedel. När dessa ic.ke behövas för
sina ursprungliga ändalnål, kunna de tagas i anspråk för statsverkets
utgift.er. Statsverkets inkomster äro ju till för utgifterna, och det
finns icke någon betänklighet enlot att taga dessa luedel i anspråk.
Tvärtolll, annars stå de blott och skräpa i räkenskaperna sanlt vålla
obehag. Något abnormt eller för starkt ianspråktagande av kapital
tillgångarna kan det i detta sammanhang· icke ·vara tal onl.

En särskild post bildar V:ärnskattefonden, som givetvis måste
användas för sitt bestänlda ändamål.

Slutligen ha vi att göra nled sådana l anspråk tagna kapitaltill
gångar, som äro uppkomna av låneInedel. . Det är viktigt, att det
klargöres, att alla sådana tillgångar måste användas till utgifter för
kapitalökning. Det kunde annars se ut, som om vi lånade upp ll1e
del för produktiva ändamål, men sedan använde dem till riksstatens
löpande utgifter. Där ha vi en lucka i den hittillsvarande uppställ
ningen av riksstaten, SOlll givetvis .kan komlna våra kreditorer att .
tro, att det icke är så helt beställt med vårt påstående, att vi använda
upplånade kapital uteslutande för produktiva ändanlål. Det är ur den
synpunkten av· vikt, att riksstaten får en sådan uppställning, att det .
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synes, att lånenledlen undantagslöst fagas i anspråk för kapitalökning.
Kapitaltillgångarna av låneinedel llänföras till två grupper. Den ena
är »återbetalningar till statens utlåningsfonder». Det beloppet bör
gå till statsskulde,ns amortering, och det får gott rUIn inonl den före
slagna alnorteringssun11nan. Under den andra gruppen »kapitalöver
.flyttning mellan statens produktiva fonder» äro 600,000 kr. uppförda.

. Dessa tas från torvindustrilånefonden, vilken äger en stor behållning,
som icke behövs för sitt ändamål. Därför har Ulan nu inOIl1, jord
bruksdepartementet tagit dessa HOO,OOO kr., vilket belopp lnotsvarar,
vad departementet behöver för övriga lånefonder. Kapitalet över
flyttas sålunda från den ena fonden till den andra. Därn1ecl är

fullt klargjort, att· ingenting av lånemedlen går till ändamål' av ail
nan karaktär än ursprungligen avsetts.

Beträffande budgetens utgiftssida är det tydligt, att nlan ålagt
sig stor sparsalnhet, som också har resulterat i stark begränsning av
utgifterna. Man får ingalunda tro, att begränsningen är så stark, sonl
den sl{ulle kunna bli. Gällde det allvar, skulle staten ytterligare
}{unna beskära sina utgifter. Men förutoln dessa egentliga utgifter
ha vi utgifter för kapitalökning, en post av stort intresse, sonl jag
111åste ägna en ingående undersökning.

Det förhåller sig för närva'rande så, S0111 vi veta,' att alla stater
låna för verkliga utgifter, n1en vi ställa oss det nlålet före att åtnlin
stone tills vidare undvika dylil{a lån. Det synes mig enlellertid, att
111an kan ställa lnålet för högt. Det vore att gå för långt i 1110tsatt
riktning, 0111 vi i stor skala använde hlldgetmedel till ökning av
'statens kapitaltillgångar. Denna användning av budgetlnedel för
utgifter till kapitalökning är något specifikt för Sverige. Den har
under senare åren varit 11lycket betydlig. Räknar luan netto, sedan
avdrag gjorts av i anspråk tugna kapitaltillgångar av lånenledel, OCll
hortser lnan från aVSättningarna till arbetarförsäkringsfondAn, så utgjorde
'summan enligtriksstaterna för 1912 12,911,500 kr., 1913 12,706,600 kr.,
1914 15,899,300 kr, 1915 12,140,400 kr. s~mt 1916 11,292,000 kr.
SOlU 111an finner, är den reduktion, SOl11 företogs år 1915, lllycket
blygsam. Det är alltjälllt stora belopp av budgetnledel, som tagas i
ansprål{ för verklig kapitalökning, alltså för ökning av statens för
111ögenhet. Lät oss se vad detta innebär. Svenska staten följer i sin
budgetpolitik den sunda principen, att utgifter för byggnader, för statens
improduktiva ändamål i alln1änhet, för ämbetsverk, krigsfartyg och alla



16 lH15 den 3 februari.

sådaila kostnader genast avskrivas såsom löpande utgifter.. Allt· vad

staten har i fornl av sådana byggnader och värden är avs~rivet.. M.en
för statens produktiva fonder följes en annan princip. Utgifterna för

kapitalökning uppföras SOln ökning av statskapitalet. Och dä kan ifrå
gasättas, onl budgetmedleB b.öra användas för sådant ändalnAl.

Man .kan göra sl{illnad ll1ellan utgifter, son1 betala normal ränta,
,och sådana, sonl betala lägre eller ingen ränta. Och Inan kunde

uppställa den satsen, att de senare utgifterna skulle täcl{as till nödig

del lTIed budgetuledel.. Oln. man följer en sådan tankegång, skulle

IDan ]{Onllna till den principen, att kapitalökning för de mest givande

affärsverken !'3kulle ske genolD lånemedel, exen1pelvis för post- och

telegrafverkell. Vad beträffar järnvägarna, skulle de .. ll1inst lönande

sträckorna anläggas llled budgetmedel, lllell den övriga kapitalökningen

skulle täckas lned låneBledel. En del av utlåningsfonderna ge under

111ålig ränta, och således borde efter den principen en del täckas Illed

hudgetnledel. I viss Bltll1 skulle detta vara en sund princip och l!igga

en hänlsk.o pä henägenheten att utlåna l110t för låg ränta.

Med tilläBlpning av sådana grundsatser skulle 1916 års stat frälllst

taga upp anslag till övre inlandsbanan av budgetll1edel, lnedan de

övriga utgifterna för l{upitalökning kunde tagas av ]ånenledel. Så sker

icke, utan det. hegäres av löpande budgetmedel 6 1/ 2 llliljoner kr. ~fen

denna sunl1l1a skulle enligt angivna. grunder kunna nedbringas till 2
miljoner kr., och då skulle det disponibla överskottet kunna ökas från

t 8,3 till 22,s lniljoner kr. Behovet av bidrag från kassafonden för

täckande. av hela bristen, 1H14 skulle nedbringas ungefär från 28 till
24 11liljoner kr.,. och det senare beloppet vore icke längre för orim

ligt stort. Ensanlt ökningen av kassafonden för 1913 utgjorde 26

nliljoner kr.. , och jag kan. därför icke finna, att ett sådant tillskott

SOl11 det nu ifrågavarande innebär något avskräckande.

I fråga onl hur 111ycket Blan bör taga av blldgetlnedel för ut

gifter till kapita.lökning, torde Inan nog få taga hänsyn till det finan.
siella läget för tillfället.. ])et händer ju, ibland, att staten har en rätt

god ställning, så att 111anjä111förelsevis lätt kan göra upp budgeten.

Finnas överskott, kan lIlan anslå deln till en kapitalökning, so~n annars

skulle tagits av lånellledel. Därav. följer, att man under år, då ställningen

är pressad, förfar på 1110tsatt sätt, att lllan inskränker utgifterna av

budgetmedel till det nlinsta Illöjliga. och lägger dessa utgifter för ka

pitafökning på lånenledeI. Det är i. själva .verket orilllligt, att staten
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under nuvarande situation skulle taga upp skatt för att samla kapital

och öka sin egen förmögenhet.

. Jag lnåste ytterligare sysselsätta mig något litet med det all-

miinlla problenlet OBl statens kapitalbildning. Det är lälllpligt, oln
filan vill få en överblick av dess innebörd, att man tar stat.ens pro

duktiva verksanlhet i dess helhet och ser till i vad mån hela denna

produktiva verksanlhet lönar sig och i vad mån den förmår bära den
belastning, som den bör bära nled hela förräntningen av statsskulden.

Av 1913 års bokslut finna vi, att kapitalbehållningen utgjorde 1,435
11liljoner kr., därav 1,261 111iljonel' kr. för de produktiva "fonderna

samt 138,4 J11iljoner kr. för kassanledeI och 35,9 nliljoner kr. för

arbetarförsäkringsfonden. Härav avgå för statsskulden 622,6 mil

joner kr. Lägger lTIan detta avdrag helt på de produktiva fonderna,

återstår i alla fall för dell1 ett netto av 638,5 miljoner kr., vartill kOlllIlla

föl" riksbanken 62 1/ 2 nliljoner kr. Statens produktiva kapital uppgår

alltså netto till det betydande beloppet av 701 Iuiljoner kr. Detta

iiI' vackra siffror. Mell hur förhåller det sig llled avkastningen? År

1 ~) 13 gåvo fonderna i avkastning 52,2 11liljoner kr., vartill kOlll riks

bankens vinst 111ed 6,3 och riksgäldskontorets ränteinko111ster med 0,9
nliljoner kr. Från sunlll1an 59,4 lniljoner kr. avgå för ränta ä stats

skulden 22,7 llliljoner kr. Härav se vi, hur liten statsskuldens för

räntning. är i jänlförelse nled nettoinkomsten. Nettoöverskottet blir

36,7 IniIjoner kr., varav 1,5 llliljon kr. för arbetarförsäkringsfonden

och 35,2 för de verl{ligt produktiva foilderna. För år 1916 blir 1110t

svarande belopp enligt den nu franl1agda budgeten 35,5 llliljoner kr.

Sådan är den verkliga ställningen. 'Tidare "vill jag erinra onl,

att efter riksstatsrefornlen sker anl0rteringen i vissa affärsverk genolll

särskilda förnyelsefonder och i. andra därigenom, att. förbrukat real

kapital ersättes SåSOlll driftkostnader. Sålunda" hålles det befintliga

kapitalet uppe i fullt värde. Därav följer vidare, att vad sonl anl0r

teras av statsskulden i själva verket är en direkt förmögenhetsökning,

en utgift för kapitalökning, Oln nlan bortser från det lilla bidraget av

i anspråk tagna kapitaltillgångar av lånenlerlel. Tänker nlan sig, att

aUlorteringen av statsskulden fortskrede, ll1edan de produktiva fon

{lerna uppehölles i sitt fulla" vHrde, skulle staten vara ägare av hela

(len förnlögenhet, S0l11 utlåningsfonderna och affärsverken representera, .

ulan någ"on nl0tsvarande skuldbelastning. Och denna förn1ögenhet"

skulle vara bopsanllad gen0111 löpande budgetlTIedel. l\tIen jag lnenar,
2
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att, onl föl' sådant ändamål de skattedragande ansträngas till det yt
tersta och den enskilda företagsamheten sanlt kapitalbildningen bliva
lidande, och om samtidigt staten för att få budgeten att gå iho.p
måste åsidosätta egentliga statsuppgifter av stor' betydelse, så är en
sådan finanspolitik föga lyckosall1. Anslag till statsskuldens an10rte
ring ha i sig själva en given telldens att växa, dels därför att amor
teringen llled åren konllller att utgöra en ständigt större del aven
konstant annuitet, dels på grund av själva statsskuldens ständiga steg~

ring. Man nlåste därför se till, att icke härigenoln för st.ora ford
ringar ställas på budgeten till förnlån för statens kapitalbildning, ll1en
fraolför allt nlåste nlan, 0111 alllorteringsanslaget växer, anse sig be
rättigad att begränsa anslaget till kapitalökning av budgetmedel.

Det återstår att tala om utgifterna för kapitalökning av lånenledel.
. Det är givet, att dessa utgifter måste begränsas under' tider, då IAne

111edel icke kunna uppbringas till rimligt pris. Då måste överhuvud
statens ekononliska verksamhet inskränkas, och nlan får finn~ sig i att
ökningen av statens produktiva kapital icke kan fortskrida i sanlina
onlfång SOlll vanligt. En stor del av statens produktiva verksalnhet
är ekonomiskt berättigad endast under förutSättning, att staten kan
låna mot billiga räntesatser. I synnerhet: gäller detta statens utlå
ningsfonder. Det har alltid varit ett starkt 1110tiv för statens verk
sanlhet på detta område, att staten kan upplåna kapital billigt i ut
landet. 'Men i tider som de närvarande är den· förutsättningen borta,
och därför är en begränsning av statens ekononliska verksanlhet nöd
vändig. ,ri Blå komma ihåg, att inhenlska lån tagas av det inhenlska
kapitalet. ~fen detta kapital behövs för enskild' produktiv verksamhet,
och denna enskilda produktiva verksalnhet är som regel ll1era lönande
än statens, och följaktligen är det en nationalekol1olnisk förlust, onl
staten anlitar alltför betydande kapital för sin verksamhet. Låne
nledlen ha enligt riksstatell utgjort något över 42 ll1iljoner kr. under
åren' 1914. och 1915 nlen äro för 1916 upptagna till allenast 28·
miljoner kr. Man måste erkänna, att regeringen verkligen tagit ett
kr'aftigt tag för att bringa ner denna låneSUlll111a. '.

Jag har fraulhållit, att, 0111 något mera av utgifterna för kapital
ökning lagts på lånemedel, hade lånebudgetens totalsUlnma i varje
fall representerat en 111ycket stor nedsättning i jänlförelse nled· före
gående år. När en .gång llledlen i alla fall skola tagas av inherrlskt
kapital, 111enar jag, att det är bätl re, att. nledlen tagas i lånefornl, än
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att de tagas av skattedragande i fornl av ökade skatter. l'y en di
rekt inkolllst- eller förnlögenhetsskatt, särskilt 0111 elen är starkt pro

gressiv, drabbar lnånga näringsikare, SOlll ha mycket svårt att und
vara medlen, vilket föranleder en skadlig störning av näringslivet,

Illedan. 'ett. inllelTIskt lån lälnnas av denl, SOIU för tillfället ha lnest nle

(lel disponibla. Men staten 111åste komnla ihåg, att den ieke genonl

ett inhelllskt lån ställer några nya nledel till näringslivets förfogande.

l\Jlt kapital, sonl staten· tar upp, tager den från det 'privata närings

livet. Och detta' är det allra starkaste skäl för att till det yttersta

begränsa statens kapitalbehov och att i huvudsak ge ut dessa medel
endast för de angelägnaste och n1est produktiva ändamålen.

Nu har det från åtskilliga håll fralnko'mnlit tanken att förbättra
hela den nuvarande situationen genoIT.l nya skatter, och det vore

nyttigt att till sist t-igna en liten analys åt denna sida av saken.
Kan ställningen förstärkas genon1 nya skatter? Man har kanske frä111st

tänkt sig at.t välja skatt på inkon1st och förnlögenhet, nlen vi veta,

att kapitalet redan är belastat lned en ext.ra bö~~da, nän1ligen värn

skatten. Vi nlåste, innan vi lättsinnigt tala onl att gå vidare på den

vägen, tänka efter, vilken verkan en starkt progressiv skatt på inkonlst

och förmögenhet, sonl träffar de förnlögnare och bolagen, har på be

sparjngarna och kapitalbildningen. Hur verkar en sådan skatt pft

nationens kapital? Det är lätt att i de flesta fall se, att de stora
beloppen, S0111 uttagas genol11 progressiv skatt, i synnerhel värnskatten,

11låste tagas från färdigbildade k"apital eller frän besparingar, S0111

annar·s skulle" använts till kapitalbildning. En rik person har sin

givna levnadsstandard - kanske 11lycket låg i jälnförelse 111ed inko111

sten - resten av hans förnlögenbet går till nationens kapital, S0111

denna behöver för sin produktiva verksanlhet. Om nlan pålägger en

stark skatt, tar nlan en del, son1 skulle gått till kapitalbildning. Men
ännu 111era störande verkar en sådan politik i fall, då skatten tages

av företagare, sonl visserligen ha förnlögenbet, lllen vilkas förn1ögen

het ligger i deras föret.~lg, och vilkas inkonlst ofta utgår av företaget.

I allnlänhet föreställer lnan sig, att en person, S0111 har 100,000 kro

nors inkoll1st, kan lägga fraln dessa pengar på bordet. Om han står

i produktiv verksalnhet, är detta i regeln icke nlöjligt. Mycket ofta äro

hans pengar bundna i företaget, och de nlåste vara bundna därj, Oln

ban skall gå franl i l{onkurrensen. Tager l11an avsevärda belopp av

sådana företag, alstras arbetslöshet, och näringen' kOnl111er att störas.
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Det är i, sjiilva verket nationalekono111iskt sett en illusion, at.t Inan
de stora inkolllsterna och förIllögenheterna har en outtönllig källa~

SOl11 lnan alltid kan anlita. Dessa stora inkonlst.er och förlllögenheter
tjäna ett allnlänt nationellt behov, näinIigen behovet av kapital. Vill Bl.an

ha nya skatter, 11låste nlan särskilt i tider som de nuvarande. tänl~a

på sädana skatter, sonl förnlå inskränka befolkningens I{OnSunltion.

Det är den enda nationalekonolniskt lälnpliga utvägen. Naturligtvis
,gäller det icke att inskränka ,den nödvändiga konsunltionen utan den

skadliga lyxkonsU111tionen. På de olllrådena 111åste n1all söka nya
skattekällor. I frän1sta rU111111et får lnan tänka på inskräkning av

sådana behov, sonl Blåste täckas genonl i111port från utlandet. 'Ti ha
icke råd att i dessa tider a vstå någonting av vårt inhenlska kapital

eller våra inkonlster till ett allIlat land i onödan.
Aven sådan artikel S0111 kaffe inlporteras betydliga kvantiteter.

Under, senare halvåret 1914, uppgick kaffeiIllporten till 12,2 lniljoner

kg., därav a'7går något för export, nlen den resterande nettoimporten
utgör 10,3 n1iljone~~ kg. Sedan krigets början till den 1 februari
innevarande år ha vi givit ut 10 n1iljoner kr. till utlandet för en

alldeles onödig artikel; det betyder, att vi förslösat 10 IniIjoner kr.

svensk köpkraft, sonl skulle och borde varit tillgänglig för svenskt
arbete, det betyder skapandet a v för 10 111iljoner kr. arbetslöshet i
det.ta land. Onl; yi ville tänka närnlare på den nationalekonomiska
betydelsen, härav, skulle vi förstå, vad folkets verkliga intresse bjuder.

Så snart vi råkat in .i en kris, böra vi till det yttersta begränsa inl
porten av sådant, SOIU icke är nödvändigt. Vi göra därigen0111 både

statsverket och sanlhället det störs,ta gagn.
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·Herr Ordföranden anlllälde, att föreningen 1110t livs111edeltul

lar, S0.111 , enligt vad protokollsutdrag från nämnda förenings cen

tralstyrelses salnnlanträde den 30 april 1914 utvisade, sanl111a

dag beslutat sin upplösning, beställ1t, att föreningens penningnledel,
utgörande .nänlnda dag 6,000 kr., skulle över]Hnlnas till national

ekonollliska föreningen i Stockholn1 med »den bestänlnlelsen, att sagda

111ed el skola utgöra en särskild fond, skolande inflytande. ränteu1edel,

därest ej någon 111indre del av desalnnla avsättes till fondens ökande,
användas - enligt de grunder, 80111 sistnänlnda förening själv

beslutar - till belöning av utgivna skrifter eller till ersättning för

inonl föreningen hållna föredrag eller till bekostande av utredningar

eller 'arbeten, allt. i det syfte sonl 'av föreningen mor livsllledeltullar

onlfattats, och son} funnit sitt uttryck i följande lydelse av § 1 i
näll1nda förenings stadgar:

§ 1.. Föreningens fräll1sta syfteul' livsll1edeltullarnas lnot

arbetande. Därjän1te vill föreningen dels verka för andra

åtgärder, son1 direkt eller indirekt kunna bidraga till ned

bringande av levnadskostnaderna i vårt land,' dels lTIotar
beta åtgärder, son1 - exenlpelvis genoln tullar å rålnateria

lier, erforderliga för jordbruket eller -industrien - kunna

lända till den svenska allll1änhetens betungande».

På förslag av nationalekononliska föreningens styrelse beslöt för

eningen att i ärendet göra följande uttalande:
»Enär ända111ålet llled donationen i huvudsak kan an

ses åsyfta åtgärder till nedbringande av-levnadskostnaderna

i vårt land, vill nationalekonollliska föreningen tacksanlt 1110t

taga donationen llled· uttryckligt betonande, att föreningen

därvid ieke frångår den neutralitet i politiskt-ekonolniska frå

gOl', 'sonl utgör en 1101'111 för dess verksanlhet».



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den l november 1915.

Ordförande: to,' do Ka1nmarriittsrådet Co CARLESO.;..l\To

Till ledanlöter av föreningen invaldes:
Sekreteraren' och Ombudsmannen J. A. Hägglun,d,

Herr C. B. Lilja,
Amanuensen ]{. San1~e och

» 00 Rothliebo

Sedan den av herrar revisorer avgivna berättelsen angående verk
ställd gransk~ling av 1914, års räkenskap blivit föredragen, beviljade
föreningen enligt revisorernas tillstyrkan ansvarsfrihet för förvaltningen
av förenin'gens ekonon1iska angelägenheter under nämnda äro

Fil. Doktor ,(L\lfred Ekström höll härefter ett föredrag om:

Vattenkraften och vårt lands energibehov.

Sveriges industriförbund har nyligen i en lIlyeket uppnlärksanlmad
broschyr, »Br~I)S~eekononli under kristiden), utarbetad av ingenjör
Holger Lundberg, sökt giva ett svar på frågan:. ») Vad kan i hast

göras, om stenkolsinlporten skulle bliva i avsevärd grad tillstrypt
eller helt och hållet avklippt?»

I sallln1a broschyr har ,en undersökning gjorts av vårt lands
energibehov för olika ändanlål och huruvida detsanl111a skulle kunna
förses från egna energitillgångar, onl vi plötsligen skulle tvingas att

uteslutande lita oss därtill.
Det är ju av intresse att se, huru vi i ett sådant ilödfallsläge ell

kortare tid skulle kunna reda oss, då det gäller att, l{o.sta vad -det
vill, . få våra bränslebehov så pass tillgodosedda, att ej näringslivets
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11ela 111askineri skall stanna. Men tydligt är, att följande frågor allt
kraftigare göra sig 'gällande: '> I vad 1nån kan vårt la1~d8 energibehov

uncler 1~or'}nala förhålla'1~de'}~ täckas geno11~ egna 1~aturtillgångar?»

och »Varthci1~ 8k~la våra a1~strä1~gningar i detta avseende i'1~riktas?»

Det är givet, .att härvidlag vår uppmärksaUlhet i frän1sta rUlllmet
riktas på vattenfallen, såson1 varande den kraftkälla, S0111 av ingen
jörsvetenskapen försetts n1ed så pass fulländade hjälpmedel, att den
utan tvekan kan upptaga konkurrensen n1ed det utlänc1s1{a stenkolet.

En?ellertid torde den stora alln1änhetens uppfattning onl vatten
kraften och dess värde vara ganska oklar.

Det har å ena. sidan talats 0111 vilka enOrl11a rikedolnar vårt land
äger gen0111 sina tillgångar på vattenfall och vilken befruktande in
verkan på näringslivet dessas utnyttjande skulle 111edföra. Det har
också fran1förts, vilken fara det vore för vårt land, onl det enskilda

. .
kapitalet finge sätta sig i besittning av vattenfallen och hänsynslöst
utnyttja deras rika vinstnlöjligheter.

Å andea sidan har talats onl överspekulation i vattenfall, och man
har sonl exenlpel franlhållit, hurusoll1 de stora kraftbolagen Syd
svenska, Gullspång-Munkfors, Hemsjö och Yngeredsfors arbetat snart
nog ett tiotal år utan att ännu hava givit 111er än skäligen n1agra
vinster.

Det är ~j underligt, om under sådana omständigheter allmänheten
ställer sig frågande inför vattenkraftens betydelse för Yårt land.

Vi skola i det följande söka belysa vattenkraftens värde oell hep"
tydelse för näringslivet. Vi kOlnula då att uppehålla oss vid vatten
kraften i södra och l11ellersta Sverige, vilken är av särskilt genODl
gripande betydelse för näringslivet. Norrlands vattenkraft kon1ma vi
att endast i förbigående beröra, då densarnnla' enligt vår lllening har
11elt speciella uppgifter att fylla.

Vattenframrinningens naturliga variationer..

Var och en, sonl studerar våra svenska vattendrag, lnåste frap
peras av deras bet.ydande variationer i vattenmängd. pet är inga
lunda . någon ovanlig företeelse, att vattenmängden i en. strön1 under
torkperioden (eftersomnlaren) nedgår till 1/10' 1/20 oeh ännu· ll1indre
gent enIot den vid flodtiden (vären) rådande.' Jämföi" -man vidare
vattenförhållandena i en strönl under samma årstider olika år, så finner
111an likaledes stora variationer.
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Det är ju självklart, att detta förhållande är synnerligen ogynn

sanlt, då det gäller att utnyttja ett vattendrag för kraftdistribution,

där Ulan i allnlänhet önskar en i stort sett jän1n vattentillgång.

Sjöregleringens betydelse för torkperioderna.

Anordnandet aven praktiskt taget jän1n vattenfranlsläppning
blir därför av grundläggande betydelse för alla våra vattendrags

värde.

Redan en hastig blick på Sveriges karta, figl 1, ger vid handen, vilka

vattend.rag son1 länlpa sig för kraftöverföring i större omfattning. Det
är· ju tydligen sådana, sonl leda sitt Uppll0V från större insjöar, be

lägna ovanför vattendragets fallsträcka, vilka kunna anordnas till
vattenreservoarer, sonl under flodtid kvarhålla en deJ. vatten till tork

perioden, så att under hela året en relativt jälnn avrinning kan er

nås. Helst böra sjöarna vara så stora, att. en utjä111ning l1lellan

vattenrika och vattenfattiga år dessutolll åtlninstone i någon nlån kan
åstadkolllnlas.

Följa vi västkusten söder ut och därefter ö~tkusten upp till Dal
älven, så se vi alltså lätt nog, vilka vattendrag S0111 län1pa sig för

detta ändan1ål:

Göta älv nled Vänern,

lnöjligen Ätran 111ed Åsunden,

Lagan n1ed sina källsjöar Boln1en och Vidösten Ill. fl.,
nlöjligen Helgeån nled Möckeln,

l\förrun1sströnl nled Asnen och Helgasjön Ul. fl.,

Östergötlands Svartå 111ed 80111nlen,

l\lotala strön1 nled Vättern,

Eskilstunaån lned Hjälnlaren,

Kolbäcksån llled Vessman och Barken,

Gullspängsälven 111ed Skagern,

Dalälven llled Siljan.

Övriga i Svea- och Götaland befintliga vattendrag sakna i .stort

sett dylika källsjöar, och -en rationell vattenreglering kan därför där
knappast kon1n1a i fråga.

Det kan ju vara av intresse att undersöka, vad en dylik sjöreg

lering skulle betyda, därest den geno111fördes vid·· här nälnnda sjöar,

och vi liava för detta ändanlål gjort nedanstående salnUlauställning
tabell 1.
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Tabell 1.
--

Nedanför

Yta i Reglering- befintliga Reservoar Reseryoar
Sjö yatten- i lnilj. i lnilj.

kvk11l. ens gräns drags fall- kbln. lnyt.
höjd

\"änern 5,660 1,9 44 10,754 94G
Skagern . 130 2,0 24 260 13
~tsunden 34 1,5 164 51 16
Bohllen,' ,""idösten . 235 1,3 142 338 96
)Iöckelll ... 75 1,5 136 112 30
.J-lsnen, Helgasjön, Salen. 220 1,5 138' 330 91
801111nen 130 1,5 113 195 44
'Tättern 1,900 0,5 88 950 167
Hjähnaren 480 0,8 23 384 18
,Tess11lan och Barken 82 1_,2 100 98 20
Biljan 350 2.,5 165 875 290

, 9,29G I I I I 1,731

'7i se härav, att en regle~i1~g av dessa sJoar skulle bereda 111 0J
lighet att exelnpelvis vid vattenbristtiden i nedanför befintliga vatten
drag i mån av behov öka fra111rinningen 111ed e:a 1,700 miljoner k,vt.,
av vilka vi- eIneIlertid antaga, att endast 80 % eller e:a 1,300 IniIjoner
k,yt. kunn'a räknas såsonl verkligen nyttigt tillskott. Detta betyde1r

eJJ~ellertid skapa1~det av e1~ energitillgång, S011~, ut'nyttjad 8011~ drivkraft,

'lnotsvarar e1~ kf)lgruva 11~ed e1~ evärdli[J brytning av IJni1~st 1 1/211~ilj01~

t01~ kol 01·n året.

Att direkt i penningar. beräkna vinsten av, en dylik reglering, nlot
vilken för övrigt erforderliga byggnadsl{ostnader och kostnaderna för
de nlarkskador, sonl gen01TI regleringen åstadko}11nlaS', skola uppställ~s,

är ju en ganska vansklig sak, 111en vi skola tillåta oss franlhålla de
betydande nationalekonomiska fördelarna aven. dylik reglering.

Det torde vara allnlänt bekant, l11ed vilka svårigheter våra av
vattenkraft drivna industrier för närvarande kän1pa på grund av
vattt:Iidr-agens . stora ,variationer i vattenmängd och .vilka hetydand~

indirekta förluster, som härigenom uppstå., Vi pånlinna. exe111pelvis
onl att de flesta bruk i Bergslagen under hösten och vintern förlidet
år på grund av vattenbrist måste i hög grad .inskränka 'och i 'vissa

f~ll ,helt oelT hållet jnställa, sin verksamhet.
. Men även ,mer l~egelbundet,på gr,undav:.nornlal vattenbrist .inträf

fande kortare avbrott eller inskränkningar i driften medföra stora olägen~
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heter för varje industri, då dels verksalllhetens alla fasta, ,dels

åtskilliga rörliga omkostnadel~ ej under denna tid kunna 'inskränkas.
För produktionskostnaderna, har därför en jämn, under hela året
ostört fortgående tillverkning mycket stor betydelse genoln därmed
följande ökad konkurrenskraft på världslnarknaden.

För elen använda arbetarstamnlen är det en stor fördel att ej en
del av året,' SäSOlTI nu viel dylika industrier vanligen är fallet, per

j50

Fig.2.

111itteras på grund av genon1 vattenbrist inskränkt drift utan hava fast

och jänlll arbetsförtjänst året runt.
Till sist torde böra påpekas, att nlånga vattenfall efter en gen0111

förd reglering bliva så lnycket billigare i utbyggnaelskostnad, att 'de

nleel fördel kunna användas av. indq.strier, son1 nu föredraga de hilliga
norska vattenfallen.

Sjö- och profilregleringens betydelse för kraftdistributionen.'

E111ellertid har det visat sig, att 'kraftdistributionens förbrukl)ing
. icke är jän1n under årets samtliga 8,760 tinll11ar utan visar:· VIssa

periodiska variationer.
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Den' övervägande industi"ien arbetar 'nänlligen endast under dagen
och alls icke under sön- och helgda'gar, 'belysningen åter tages i bruk:
endast lInder den ll1örka delen av dygnet. Detta 'reslllterar uti en
vUsentligt större kraftförbrukning under en del av dygnet och en be
tydligt nlindre under natten äVenS0111 under sön- och helgdagar. F'ig.
2 visai~ S0111 exempel' enligt Henlsjöbolagets driftförhållanden den
genol11snittliga dygnskut"van. Vi se därav, 'att förbrukningen under
ll1indee än en ti111111e på dygnet, olnkring kl. 17 (5 e. nl.), är uppe
i 3~500 k,v., under det den på natten är nere under 1,000 k,,~. l)ell
geno111snit.tliga förbrukningen under dygnet är något över 1,500 k\v.

'Vidare visar det sig, att i alllllänhet under olika tider av året
vissa 11i.er eller 11lindre regelbundet återkonllllande ojäl1lnhetel" i för
brukningskurva11 uppstå.

l)etta gör, att, om e11 fullständig reglering av ett vattendrags
källsjö kan ordnas och 11lan icke låter vattnet avrinna jä111nt utan
innehåller den del, SOlll ej förbrukas, då belast.ningen understiger en
jänlIl avrinning, och avtappar så nlycket Iller, då belastningen är

större, så kan vid elekt]~isk kraftdistribution i allmänhet en lnellan
50 och 100 % större vattennlängd nyttiggöras, än sonl motsvarar en,
fullt jänln avrinning, och kraftstationerna böra utbyggas för 1110tsva
rande högre kraftbelopp. .Tydligen kOllliner detta större kraftbelopp
att utnyttjas 1110tsvarande 11lindre antal tinlmar under året. Man
ka.llar alltså den tid, under vilken en dylik kraftstation skulle be
höva vara i gång för att vid full drift producera hela årets energi
behov, för stationens utnyttjningstid. Denna är vid elektrisk kraft
distribution i allnlänhet lllellan 3,000 och 6,000 tiInlnar~ och, Ulan
torde som ett nornlalt 11ledelvärde kunna räkna med 4,000 tinl111ar,
SåSO~ll vid Ijenlsjöbolagets nyss angivna kurva är fallet.

Vi fastslå alltså, att vid elektrisl{' kraftdistribution efter reglering
av ett vattendrags källsjö de tillgängliga vattennlängderna för ratio
nell utnyttjning i allnlänhet erfordra, att kraftstationerna utbyggas för
inenlot 100 % större vattennlängd, än son1 1110tsvarar den i genonlsnitt
från källsjön vid jällll)' avtappning tillgängliga vattennlängden.

Härvid "har emellert.id antagits, att elektrokenlisk eller elektro
nletallurgisk industri icke i avsevärd grad anslutits. Skulle så vara
förhällandet, , blir 'utnyttjningstiden större. Dessa industrier ~rbeta

näl11ligen dag och natt oeh ofta även sön- och helgdagar oavbrutet,
hela året runt.
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Vi anse enlellertid, att vattenkraften i södra och 111ellersta Sverige

knappast bör i avsevärd nlån tagas i anspråk för dessa ändamål,

unnat än till dess betalningskraftigare industri är beredd att taga

energiell i anspråk. .
Vid åtn1instone elektro1netall'tu"giska. lJrocesser tages näinIigen den

~lektriska kraften i brul{ endast för ~tpp1'är1n1~i1~g. Härför. kan

eU1ellerticl bränsle direkt användas l1led relativt bättre verkningsgrad.

För 'Jneka1't'isk drivkrnft åter l1låste bränslet oITländrus 11led VHrllle111otorer

till en helt annan energiforIn, och därvid kan på grund av härför

använda 111askiners dåliga ekonolni blott mellan 1/5 och 1/10 av bränsle

värdet tillgodogöras. Är alltså tillgången på den elektriska kraften

hegränsad, så bör .den tydligen i frälnsta rUlllnlet använda~ till driv

kraft, icke ulJpvär11t1'ti1~g.

Härnled är enlellertid icke sagt, att det icke kan vara rationellt att 

så~onl exenlpelvis Trollhättan och Gullspång-~Iunkforsgjort - intill dess
den 11lekaniska drifkraftens behov vuxit tillräckligt, hellre än att låta en

för en viss kapacitet utbyggd kraftstation arbeta endast till ringa grad

utnyttjad och låta vattenn1assorna rinna gagnlöst förbi, tjlls vidare

ansluta elektrokenlisk ~ller elektro111etallurgisk industri.

,rid vissa elektriska ugnsprocesser, SåSOlll stålsnlältning, kan enlel~

lertid värlneekon0111ien bliva så 11lycket hättre än i en direkt. eldad ugn

och vidare frånvaron av bränslets kenliska' inverkan vara av den be

tydelse, att fullt norlnala priser kunna betalas för energien. Även

för andra elektriska ugnar kan nlåhända förbät.trad värmeekonOll.li

i sillnband 11led gynnsalnma transportförhållanden, god arbetartillgång

ete. nlöjliggöra betalandet av så höga kraftpl'iser, att deras }{varvaro

i södra Syerige är 111otiverad.

Däre1110t torde, SåS0111 vi senare skola se, den tidpunkten ej vara

alltför avlHgsen, då träsliperier och sådan elektrokernisk industri, som

kräver billigare priser för den elektriska lcraften för att kunna exi

stera, Blåste taga vattenkraften i Norrlands älvar i sin tjänst.

Härnled äro vi i själva verket inne på skillnaden nlellan sydsvensk

och norrländsk vattenkraftpolitik. Norrland likasonl Norge llled sin

ring~ folktäthet. oeh sina i stora enheter sanllade vattenfall 111åste kon-

. centrera sig på att utnyttja sina kraftresurser för. elektrokemiska och

llletallurgiska. HndanlåJ, då endast en obetydlig del kan finna använd

ning S01l1 nlekanisk drivkraft. Södra och nlellersta Sverige åter lTIed

sin större folktäthet oeh sina långsträckta, över hela landet utbredda



ao 1915 den 1 noyeulber.

vattenfall bör genonl ett nlöjligast tätt kraftnät tiUse, att industrier,
järnvägar, spärvägar, hantverk och jordbruk förses nled elektronle
kanisk drivkraft, och i övrigt fylla borgerliga behov. NIer tillfäl
ligtvis bör där elektrokenlisk industri tillgodoses och då i främsta
runlmet sådan, vars utveckling nätt sådan fullkomning, att. den
erforderliga elektriska kraften kan betalas l11ed ett relativt högt pris.

Mörrumsströms vattendrag.

Då vi tro, att dessa alllnänna betraktelser häst åskådliggöras
gen0l11 ett från verkligheten hänltat exempel, skola vi län1na några
uppgifter i berörda hänseende från Mörrumsströul, varifrån Hel11sjö
kraftaktieb.olag sedan ett flertal år tillbaka dist.ribuerat elektrisk kraft
till Blekinge och östra Skåne, och vilken strÖl11 torde vara typisk för
de flesta ovan ang!vna vattendrag. Vi torde också härigen0l11, bäst
få en inblick i den elektriska kraftdistributionen, vilken är ett nog så
konlplicerat och o111fattande problenl.

I MÖrrU111sströnl finnes nedanför dess 150 kvknl. stora källsjö,
Åsnen, en. följd ay vattenfall, vilka länlpiigen torde låta SalU111anföra
sig till 8 onledelbart nedanför varandra, lllellan Åsnen och havet
trappstegformigt ordnade vattenfall om vartdera c:a 15 meters fallhöjd
nled tillhörande danllllsjöar.

Genoln att på läll1pliga avstånd avspärra vattendraget medelst
dal11mbyggnader. där vattnet översvänlmar strönlll1ells flodbädd, åstad
k0111111aS konstlade vattenbassänger eller danllllsjöar på flera kilo
n1elers längd, invid vilka kraftstationerna placeras. Vattendraget
kOlulller alltså att ,ändra sin konfiguration genanl en dylik s. k. P1~O

{il'reglering och från sin. källsjö ned till havet kontinuerligt avlösas
av da111111sjöar, skilda åt av betydande vattenfall.

Oln vi nu ställa oss inföl· uppgiften att l~atione]lt bebygga ovan
nänlnda vattenfall, så lllåste först avgöras, för vilken vattenlllängd
kraftstationerna IH111pligen skola utbyggas.

Vattenu1ängden i MörrumsstrÖ111 är lnycket variabel. Den har, så
vitt nlan vet, gått ned till 6 kbll1. i sek:unden och vid flodtid över

stig.it 1GO khln. i sekunden. Efter en fullständig reglering av dess källsjö
Åsnen, eventuellt tillsanlmans lned ovanför liggande sjöar, Salen och
Helgasjön, kan en beständig franlrinning av c:a 30 kbln. i sekunden

påräknas.
Avgörande för val av den vattenlllängd, för vilken kraftstationerna
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2,750,000

skola utbyggas, bliva då kostnaderna för en utbyggnad av dessa
fall. för olika vattennlängder, exenlpelvis 30, 45 och 60 kbnl. i
sekunden.

Olnfattande beräkningar i avseende på dessa byggIladskostnader
hava utförts av aktiebolaget vattenbyggnadsbyrån och elektriska pröv
ningsanstalten i Stockholnl. Vi angiva i tabell 2 de genonlsnittliga
kostnaderna för ett dylikt fall 0111 14 a 15 lneters höjd, om det ut
bygges för en vattennlängd av 30, 45 eller 60 kbm.jsek.

Tabell 2.

Vattenmängd 130 kbm./sels°145 kbm./seko I60 kbmo/sek.!

Inköps~ris . '.' ... '0' • • • • • • ··1 250,000 250,000 I 250,000
.A..ndel I reglerIng av .A.snen . . . . . 250,000 250,000 250,000
Vattenbyggnader 1 1,320,000 1,590,000 1,850,000
Elektrisk utrustning, transf. stat. och andel i

förb.-ledning längs Mörrunlsströnl ..... 1__23_0_,0_0_0_~_3_10_)_00_0_-:-_40_0_,_00_0_1

SUilllna anläggningskostnad 2,050,000 2,400,000

Utvunna k,,y. på tråd . '.
Anläggningskostnad per k,Y. . . . . . .
8 1/2 ~~ för ränta, alnortering, underhåll etc.

och 10,000 kr. fasta driftkostnader ..
Självkostnad per k,v. efter reglering'.
'Självkostnad per kw. före reglering .. ..
Disponibel energi per år lnvt. efter reglering
Utnyttjningstid i timmar efter reglering för

att alla- k,vt. skola bliva använda. . .
Självkostnad per k,,"t., därest alla bliva ut

nyttjade

3,000
685

134,000
61',50

56 kr.
24 Inill.

8,000

0,77

.4,500
535

214,000
47,50

(44 kr.) *)
24 111ill.

5,300

0,89

6,000
460

244,000
40,50

(38 kr.) *)

24. nlill.

4,000

1,02

Vattenkraft och ångkraft.

a) Oreglerad vatte1~kraft.

Innan VI gå vidare, vilja vi undersöka, huru nlan Inåste ordna
sig~ sedall ett dylikt vattenfall Oin 15 nleters fallhöjd i Mörrulnsströnl
bebyggts, varvid vi förutsätta, att en reglering av källsjön Åsnen
ännu icke kunnat genonlföras.

, *) Det torde i praktiken aldrig förekomlua att utbygga ifrågavarande fall oreglerat
för 60 kbul. och knappast heller för 45 kbnl.
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Oln vi antaga denna kraftstation utbJ7ggd för 30 *) kbln./sek., men,

såson1 förut nän1nts, vattenmängden kan nedgå till 6 kbm.jsek., så

finna vi, att vi icke kunna hyra ut ll1er kraft året runt än motsva

rande dessa 6 kbm. j sekunden. Denna kraft kOlnIner 'eulellertid att

få ett uton10rdentligt högt självkostnadspris, i varje fall så högt, att;

11led tillägg av överföringskostnaderna, icke någon avsättn'ing kan på

räknas. För att kunna uthyra stö~"re kraftbelopp blir det då nödvän

digt att kOlllpIettera vattenkraftstationen lTIed en ångkraftstation.

För att vattenkraftstationens hela effekt, 3,000 k\v., skall kunna.

uthyras, då vattenlTIängden nedgår till 6 kbn1.jsek., d. v. s. effekten till

c:a 600 kYv., finner 111an , att en ångcentral på 111inst 2,400 kVf. nlå.ste

kOlTIplettera vattenkraftstationen, förutsatt att denna saknar reglerings

Illagasin.

Givet är enlellertid, att, fastän på detta sätt vattenkraftstationens

l!ela kapacitet kan utnyttjas oeh uthyras, i alla händelser betydande

vattenulängder kOlnnla att outnyttjade rinna förbi vattenkraftstationen,

så länge källsjön är oreglerad, särskilt under vår och höst, då den

naturliga vattenfran1rinningen betydligt överstiger 30 kbll1. i sekunden,

111en även t. o. ul.under SOnllTIaren, .då den tillgängliga vattennlängden

vanligen icke räcker till kraftbehovet, utan ångcentralen lnåste arbeta.

Detta senare beror då på att under natten och sun- och helgdagar

belastningen är lnindre än framrinningen.

Vi vilja då undersöka, huru i· detta fall självkostnadspriset på

kraft kOlnmer att ställa sig. Detta nlotsvarar ju i stort sett de för

hållanden, varunder våra stora kraftbolag för närvarande. arheta.

Ingenjör Enströnl angiver i sin utredning i den s. k. elektriska

kraftkolll111ittens bet.änkande anläggningskostnaden (excl. kaj- och trans

portanordningar) för en n~edelstor ångcentral on1 1,000 å 2,000 k,v.

till ungefär 180-200 kr. per k,v. oell de årliga driftkostnaderna,

under förutsättning av. ett kolpris av 15 kr. per ton (vär111evärde

7,000 cal.), till 2G. kr. per k\v. + 1,8 öre per k,yt.

En ångcentral på 2,400 kv{. kostar alltså lninst 450,000 kr. i
anläggningskostnad.

Det 'energibelopp, denna central nlåste täeka vid en total utnyttj-

*) Det är icke uteslutet; att det vore något fördelaktigare att utbygga stationen för
l1ågot större effekt även vid oreglerat vattendrag.. Någon stor skillnad torde det dock
ej bli-ra. För öyrigt har 111an hittills i alln1änhet icke brukat utbygga kraftstationerna
för större kraftbelopp än 1110tsvarande den e'ffekt" hvartill kan regleras Yid jän1n ay
tappning året runt, eller i detta fall 30 kbl11. per sekund.
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ångcentralen

ningsticl' fÖl' ,hela den distribuerade effekten 'av 4 a 5,000 timnlar,

motsvarar i mede]tal~ vid MörrunlsströnlS vattenförhållanden c:a 500
tinlnlars utnyttjningstid per år för den nänlnda ängcentrale'n.

Självkostnaden per k,v. framgår då av följande:

Sjiilvkostnad för i vattenkraftstation franlställd k\v. ..'. 1\:1'. 56:

Fasta kostnader för i 'ångcentralen franlställd k,,"'.
2,400X26

3,000
Rörliga kostnader för

2,400X500X 1,8

3,000 X 100
;

SunllllU l{r. 84:- 

Självkostnaden för vid konlbinerad vattenkraft- och ångstation

frau1stälId kw. blir alltså vid 4,0.00 a '5,000 tiulmars utnyttjning'stid

84 kr. gentemot 26+4,500 Xl,8 ' 107 ,kr. vid enbart ,ångcentraldrift.

Nu är enlellertid att observera, att den vid vattenkraftstationen

framställda kraften i allnlänhet nlåste överföras. pA längl'e avstånd.

'Tid vanliga överföringar på 50 ~t '100 ,kUl. avst~n(J erhålles en

~verförillgskostnad på i get:l0n1snitt 20 kr. per k,v., cHirest ieke kraft

heloppen - äro allt för s111å. Resultatet blir alltså, att ~onlbinationen

vattenkr"aft och ångkraft vid en dylik utnyttjningstid blir praktiskt

taget lika dyr S0l11 enbart ångkraft frän en nl0dern ängturbincentral

111ed de kolpriser, S01l1 -rådde före kriget.

(Detta betyder el11ellertid icke, att den så överförda vattenkraften

icke kan det oaktat konkurrera llled ångkraft, producerad av abon

nenterna själva. Så stora abonnenter, att de behöva ångcentraler på

2,000 k,v., torde vara relativt ~llsynta, och produktion,s'kostnaden

ställer sig betydligt högre för nlindre' anläggningar än för dessa stora

centraler. Till följd av den önlsesid~ga Ut.jälllningen.i abonnenternas

belastningar och centraliseringen av kraftproduktion o'cll kraf,tclistribu

tion kunna kraftföretagen vidare påfÖrnlånligare villkoi' ·än. abo:nnen-

terna själva tillverka och leverera energi.) .

.Härn1ed hava vi i själva verket gen0111 att betrakta del~a,spec~eIla

fall k0111mit till en sats av nlera' all nlängiltig karaktär. ' .

011~ ·våra. 8Ve1~skG~ vatle1'lfall skolet a,nvänd(~s till elektr.iskkra{t
ö1:erförin,g på lån,[](~ avstårltd, 1nåste' de i alll1~änhet, för så vitt de
icke liga betyda.1~de reglerade k(illsjöa;1~' eller' V(äte1~nlla[Jasi1~, koinpletteras
'Jned ångcentraler av lälJ~pli[J storlek,~ och så länge dylik sjöreglering

3
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'icke [Je}~o'1ttförts. eller där sådal~a regleringsl1~öjligheter icke föreligga,
blir kostnader" fÖf' deJt '~nedelst vattenkraft fr(~1nställda elektriska

energ-ien i a1l1nän1tet av sa1n1na storleksordni1tg S01n 'kostnaden för
'Jnedelst å1~gkraft i stora centraler 1ned norl1tala stenkolspriser fr~11·t8tiilld

elektrisk e1~ergi..
Det är ju härnled icke sagt, att de vattendrag, sonl sakna dylika

källsjöar, sakna varje värde urkraftdistributionssynpunkt, l11en deras

uppgift blir inskränkt till speciella driftändalll:1l.

b) Rpglerafi vatte1~kraft.

...t\nt.aga vi nu äter, att en reglering av Mörrulllsströnls källsjö...
...\sneu skulle vara geno111förd, vilken kostnad vi beräkna till 2 n1il'7,

. \"

joner kr., och att vattendragets alla 8 kraftstationer vore utbyggda,

varvid vai~je kraftstation bidr~ger nled. l/s av regleringskostnaden eller

250,000 kr" så vilja vi undersöka, vilket sonl är fördelaktigast, att

överföra vattenkraft fi~ån .ett dylikt fullständigt reglerat vattendrag,

ex. 50 -100 klll., varvid vi antaga en överföringskostnad av 20 .kr.

per kw. och år, eller att uppföra en stor ängturbincentral, SOIl1 på

förbrukningsplatsen kunde erhålla kol till 15 kr. per ton. Vi finna

då av tabell 3 vid olika utnyttjningstider av kraften följande själv

kostnadspriser.
Tabell 3.

I

( -r

Utnyttjningstid i thlllnar I

I
1,000

I
2,000

I
4,000

I
5,300

I
8,000'

Vattenkraft .............. 1 (45) *) 1 50

1

60,50

1

. 67,50

I
81,50

/. ~tngkraft- från stora centraler. . . 44 62 98,00 122,00 170,00

Denna tabell visar den reglel:ade vattenkraftens stora värde och

betydelse gent en10t. å.ngkrrift. Prisen för vattenkraft och ållgkraft

sanlnlunfalla vid en utnyttjningstid av c:a J,000 tinllllar. Vid 4,000

tinlular äter är ångkraften över 50.% dYl'are oeh vid 8,000 tin1mar

över 100 % dyrare än vattenkraften.

*) I själva verket torde en vattenkraftstation för kraftöverföring icke i praktiken
utbyggas för så låg utnyttjningstid son1 1,000 tilnnlar och för övrigt knappast för 2,000
tinl1nar. Erfarenheten har nälnligen visat, att, då flera abonnenter med såväl lång son1
kort utnyttjningstid sanl1nanföras till ett nät, den vid kraftstationerna resulterande. ut
nyttjningstiden blir åhninstone 3 ii 4,000 tilunlar.
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\7i draga alltså följande allnlänna slutsats: Vid kortare 'Ut1~ytfj

}~ingstid, d. s. v. tt'l1tder 2,000 ti1n1nar; blir,prisskill11taden 1j~ella11t över

förd reglerad vattenkra.(t' och' ångkraft icke särdeles stor. Att för

elylika ~tt1~yttj11ti1~gstider·överföra vattenkrafte'1~ lä't~gre' sträckor ka11t

därför Ii all1nä1'~het icke' kon1t1Jta i, fråga. Vid längre' utnyttjni1~g8tid
, .

åter blir vat,tenkraften, där det ej gäller örerföring av alltför s1nå

kra,(tbelopp' 1nycket lål~{}a sträckor" d. v. s. 1''t~ed 1nycket stora över-"

föri1~gskostn.ader, väsentligt billigare än å l1tgkraften.

Vi påpeka vidare, att först sedan e1~ r(ttioJ~ell re[Jleri1~g av våra

'vatten,drag geno1nforts, blival 'våra stora kra,ftföretag av verkligt geJ1t01n

gr'ipa1~de betydelse för näri·ngslivet. Först geno11~'regleriJ1t[Je'1i gör sig

vatte11tkraftens överlägse1~het' gällande gent e11tot ångkrafte1~.

e) E11t ofta förekoH't'lna11tde f1tissupp(attning.

Oln lllan enlellertid närinare analyseral~ de i tabellerna upptagna
siffrorna; så finner lnan, att anläggningskostnaden' för vattenkraftsta
tionen relativt obetydligt växer vid ökad uthyggnadsvattennlängd. Ser
filan på de årliga kostnaderna, så' finner man av tab.' 2, att"ökningen i
årskostriad utgör endast 61,50-40,50== 21 kr. per kw. för de större
vattenmängderna. Således blir det, ifall vattendraget är fullständigt
reglerat, billigare att utbygga vattenkraftstationeri för den kortai'e ut
nyttjningstiden än att anlägga, ångcentraler för enbart denna s. k.
·spetsbelastning. j\ven onl man gör jälnförelser 111ed överförd 'vatten
kraft och: kortare utnyttjningstider, 'onl exempelvis 2,000 tiInnlar, så

ställer sig saken ofta väsentligt förmånligare för vattenkraft, än lnan
hittills antagit. Även överföriilgskostnaden ökas relativt obetydligt,
0111 linjen' utföres för ett större effektbelopps överförande. Ökar man
t. ex. linjen, så att den är i stånd att överföra spetsbelastningen
från vattenkraftstationen, så torde överföringskostnaden för dessa
ytterligare k'vv. kunna reduceras från 20 kr. till ungefär 10 kr. per
kw., även vid överföringsdistanser på intill 1,00' knl.

Dessa' siffror visa, att i sa111n1a stund so'nl ett vattendrag får sina

~jöar regleI'ade och fallsträekan blir fullständigt profilreglerad, så
konlnler 'jälnförelsen 111ellan vattenkraft och ångkraft att utfalla
på. ett helt annat. sätt än förut. On1 lIlan kan få spetsbelastnings
energi överförd från ett vattenfall för ungefär 30 ~r. pei' k"T., så kan
en ångcentral tydligen' icke konkurrera ens vid en så låg' utnyttjnings
tid sonl 500 ~inlnlar per år. Det torde därför' ställa sig helt- annor-
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lupda' lned behovet av 1Jjälpcentraler för spetsbelastningen, då va(ten

dragen profilreglerats; än under .nuvarande förhållanden, när man räk
nar lned relativt oreglerade vattendrag~< Hittills har nla~. vid dessa

distributioner ofta felaktigt räknat. nled vattenkraftens hela utbyggnads

kostnad, och· då ställer sig ,naturligtvis. resultat.et väsentligt förlnån

ligare fqr ångdriften. Räknar 111a11 därenlot på det enda rätta. sättet,

d. v. 's.· så att Ulan jälnför, vad det kostar att ä e~a .sidan bygga

ut vattenfallet för, 4 a 5',000 timlnars utnyttjningstid och kOll1plettera'

<1etsamlna med en ångcentral på c:a 1,000 tilnnlur och å andra sidan

hygga ut vattenfallet fö.r 50 a 100 % större effekt, d. v. s. för c:a

3,000 tinlnlars utnyttjningstid utan ångcentra.len, så torde det ofta,

visa ~ig, at.t resultatet, även vid ganska långa överföringar,. blir syn

nerligen gynnsanlt för vattenl{raften. Vi böra alltså vara försiktiga

I1led vår nyss gjorda sluts'ats, att vattenkraf.ten icke kan konkurrera

llled ångkraft vid utnyttjningstider under 2,000 tinl111ar - en uppfatt

ning, S0111 för' övrigt är ganska allmän bland våra teknici - då, ju

1)atte1~kralfte1~ i själva/ verket ka1~ vctrc(; konkttrrenskraftig 1~ed till 1,000

ti'l1t1nars ~ttJ~ylf;jr~iH'{]8tid och·' där1It1~der.

Även sedan vattendraget blivit reglel'at, så kunna dock, bränsle

centraler. vara motiverade. De kunna vara' av värde dels.snul reserv

vid slutet av lflnga kraftöverföringar, dels för att under exc.eptionella

torl{år utfylla den energi~ SOlll eventuellt fattas, sedan befintliga vat

tennlagasin tönlts. Det är.. nän1ligen icl{e ekononliskt att vartenda år

verkställa tappningen från de reglerade sjöarna, SåS0111 onl vattenbristen

skulle bli den ,största tänkbara, ty då blir resultatet i de. flesta fall,

att vid vattenföringens ökning på höstsidan en hel del.vatten kOnl111er

att flnnas outnyttjat kvar i ll1agasinet TvHrtoLll är det rationellt att

låta' avtappningen 1110tsvara behovet och de 1~orn~ala förhållandena

och att,: Oln v.attenbrist inträffar, så att. lnagasinet blir tomt, innan·

höstnederbörden börjar, anvånda befintliga ängreserver.

r. den lllån' ångreserver äro behövliga för detta' ändanlål; kan det

ock visa sig ekonoll1iskt att använda den1 för spetsbelastningen, då
ll1an. i . så fall ju icke behöv.er räkna nled deras anlHggningskostnad,

utan endast llled kolförbrukningen, och de alltså kunlla 'konkurrera.

l1led den överförda yattenkraften Hven vid utnyttjnirigstider på 1,000
eller 1,500 tillln1ar.

.. Dylika värlnelllotorcentraler b~ra .,.enlellertid ordnas så, att de

kunna utnyttja inhen1skt.. brän'sle; och.: således äro -oberoende av· till-
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förseln från 'utlandet. Behovet' av dylika reservcent.råler kon1111er
dessutonl att ll1inskas, i san1ma Tnån sonl ett saularbete etableras
11lellan de olika kt·aftverken. I-Iärigen0111 kan väsentlig bränslebe- ,
sparing vinnas, så att några bränslecentraler icke behöva", igångsättas,
förrän befintliga vattentillgångar bliva fullt utnyttjade inonl samtliga
kraftföretfig. Innan ett dylikt saularbete anordnas, kan det lätt hiii1da:~

att vatten finn'es utöver- behovet. vid den ena anläggningen, under det
att den andra har brist, och det är naturligtvis, nationalekorio111iskt
sett, slöseri att använda bränsle i stället för' att etablera ett sall1arbete
111ed ömsesidig hjälp.

Äro sjöregleringar redan nu motiverade?
. .

1\lan kan enlellertid fråga: I(räva icke dessa sjöregleringar så
stora kapitalutlägg, att de bliva praktiskt berättigade, först när den
elektriska' kraftdistributionen nått en sådan utveckling, att större delen
av ett vattendrag blivit bebyggt·?

För att besvara denna fråga vilja vi undersöka, huru nyss an
givna exempel skulle" ställa sig, därest lllan,. redan då första vatten
kraftst.ationen i Mörrlunsström bygges, skulle, i stället för att bygga

en ångcentral för att ifylla vid vattenbrist felande vattenlnängder,
o1nedelbart genomföra en reglering av hela Åsnens sjösysteIn. Vi

beräkna denna senare kostnad till 2,000,000 kr., vilket torde. vara
synnerligen. rikligt tilltaget. För jänlförelses skull 111å angivas, att

sanltliga kostnader för Skagerns reglering uppgingo till 1/2mi~jon kr.
Vi få då följande självkostnad per k,v.,. onl kraftstationen utbyg~

ges för 6,000 kw.:

Självkostnad för i kraftstationen franlställd k,v. utan reg-
lering enligt tabell" 2 . . . . . . . . . . 1(1'. 38:

7 % ränta å regleringskostnaden 2,000,000 kr., fördelad
på 6,000 kw. . . . . . . . . . . . . . . .. » 23:

SU111111a 1(1'. 61:

Härvid förutsättes enlellertid, att en hushållning lned vattnet, 111.ot
svarande fullständig profilreglering, o111edelbart kan geno111föras. An
taga vi åter, at.t kraftstationen 111ed hänsyn till framtiden utbygges

för 6,000 k'v., Inen att, innan fulIs~ändighushållning111ed vattnet
ernåtts, endast 4,500 kvv. kunna avvinnas, blir alltså självkostnads-

priset i detta fall 6~OOO

~OO X 61 == 82 kr.
4,0



38 1915 den 1 novenlber.

Självkostnaderna för kOlnbinationen oreglerad .vattenkraftstation
och ångcentral uppgingo till 84 kr. (se sid. 33).'

Alltså redan på en. till (u,Uo ut1~yttjad vattenkraftstation ka1,/; i
all1nänhet, 01n ge1'lo11't e1~ sjöreglering en ån.gcentra.ls uppförande ka,'jl

u1~dt'ikas, e1~ så stor besparing göras, att den till fullo 1notiverar

kostnade1"1~a, för en sjöregleri1~g, och da 1tästa vattenkraftstatio1~ bli·r
.ttt1'tyttjad, erhålles tydligen e-J~ högst betyda'nde besparil1;[].

Tabell 2. ger _enlellertid andra lärorika upplysningai\
SåSOnlnäl11Iits, nlöjliggör en sjöreglering i kOlnbination nled en

profilreglering en -avtappning' av sjöns vattenlllängd under dygnets
oell veckans olika tinl1nar, 'motsvarande den vid varje tillfälle
förekolllJ11apde belastningen, varigenonl de i· vattendraget dispo
,nibIa effekttillgångarna ökas inenl0t 100 %. Härigenom reduceras
anläggningskostnaderna för vattenkraften i nyss angivna exempel från
685 kr. till 460 ·ki\ per k\v., vilket åter 111edför en 111inskning i
självkostnadspriset för kraften från 61 ,50 till 40,50 per kw. oeh år
eller över 30 %.

Oln vi alltså san1manfatta de ekono111iska vinsterna aven sjö
och profilreglering av här ovan angivna, i södra och 11lellersta Sverige
befintliga vattendrag, så finna vi följande:

1:0) Gen0111 en sjöreglering möjliggöres att i sjösystenlen kvarhålla
vid flodtiqer· befintligt· överskott på vatten OCll i ll1ån av behov där
nled öka vattenavrinningen ·vid vattenbrist, så att en relativt jämn
avtappning alla dyg1~ under å]~et åstadkolllIlles.

. 2:0)· Gen 0111 en kOlllbinerad sjö- oeh· profilreglering nlöjliggöres en
50 a 100 % större utbyggnad av kraftstationerna i nedanför källsjön
befintliga vattenfall, varigenoln ett avsevärt billigare självkostnadspris
å den till avsättning lä111pliga kraften erhålles, sa111tidigt nled att
den för kraftdistribution tillgängliga vattenl{raften utökas nled inemot

100 %.

.3:0). Härigenom ll1öjliggöres tillgången av billig elektrisk kraft i
hela södra och nlellersta Sverige, vilket i sa111band 111ed andra. för
delar, SOln denna del av Sverige erbjuder, bereder nlöjlighet åt den
salnnla att tilldraga sig och uppanlnla storindustriell verksalnhet i
betydande 0111 fattning.

4:0) .I här ovan angivna vattendrag finnes för närvarande så n1yc
l{et utb)rggd vattenkraft, att en reglering av samtliga .dessa sjösystem

redan nu är till fullo ekono.llliskt berättigad.
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Kraftindustriens nuvarande svårigheter.

Efter vad llittills sagts, nlå man ej förvåna sig över det lnagra
ekonomiska utbyte, som våra stora kraftbolag, Sydsvenska, Gullspäng·
lVIunkfors, Helllsjö och Yngeredsfors, hittills skördat. Man snarare
förvånar sig över den anslutning och den hastiga' utveckling, de rönt,
trots de svårigheter de haft att kälnpa Dled. Det kan ju vara ay
intresse att flyktigt 'lära känna den väg, de måst, vandra.

De hava, huvudsakligen till följd aven orimlig lagstiftning, endast
undaritagsvis kunnat genomföra sjöregleringar.

Den obetydligaste byggnad vid en källsjö kan nälnligell i vissa
fall olllöjliggöra en sjöreglering, och en enda fallägare, som äger en
aldrig så liten fallhöjd i ett vattendrag, kan päfordra, att en variabel
vattenfranlsläppning icke får äga runl. Lagen har intet luedel att
.Bl0t ersättning undanrödja binder från en dylik tredskande strand
eller fallägare. Kraftbolagen hava därför l1låst bygga kraftstationerna

för en relat.ivt liten vattennlUngd, för ~tt ej alltför stor skillnad skulle
uppstå' IlIeIlan sta:tionernas kraftbelopp vid full effekt 'och vid vatten

brist. Följaktligen blir självkostnadspriset på kraft högt, och stora.
vattenlnängder rinna under större delen av året till ingen nytta förbi,

111edan under hög- och eftersomnlaren kraftstationerna hava vattennlängd
,blott till en nlindre del av sin kapacitet. En varia~el fra111Släppl1ing
under dygnets och veckans olika tider är vidare i allnlänhet icke lnöjlig
att åstadkolIll1la, varigenom t. o. Dl. under tider, då "Vattenlnängden
icke är tillräcklig att under vissa delar' av dygnet fylla kraftbehovet,
exenlpelvis under natten vattennlängder få släppas onyttjade förbi.

Då emellertid kraftabonnenterna icke äro nöjda llled en så variabel
l\raftkälla, hava kraftbolagen mäst bygga ångcentraler. Dessas uppgift
blir enlellertid endast i obetydlig grad att upptaga de kortv-ariga b_e
lastningsspetsarna, vilket. kan vara nog så berättigat, utan de måste
vid vattenbri~t under -flera l1lånader ifylla vattenkraftstationernas
11ela lelande kraftbehov, 'vilket rationellt borde fyllts genOl1l en sjö
reglering. Dessa centraler öka, 'såsom vi nyss sett, sjalvkostnads
priset på den producerade elektriska kraften i avsevärd grad:

)

dels genont centralernas anläggningskostnader,
dels och fralnför allt genoll1 deras 11öga kostnader för drift med

stenkol.
En annan svårighet för vattenkraftföretagen är deras stora kapital

behov. Vatt.enkraftanläggningarna och kraftledningarna fordra ju stora
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kapital, 111ell för de sistnänlnc1as belåning finnes icke ens någon till
fredsställande laglig fornl.

Betecknande är väl, att, då fastighetslån' 1110t första inteckning
under l1orl11ala förhållanden erhålles nlot 4 % ränta, hava de stora
kraftbolagen Sydsvenska, Gullspång-l\1:unkfors, Hemsjö å sina län l1l0t
första inteckning 111åst betala 5 1/2% eller" llled tillägg av kapital
rabatter 111. 111., inemot 6 %.

Det är j1tfJ själt'klart~ att på g-ru,nd hä-rav dessa kraftföretags 8jälv
kostnadspris i hög gra,d fördyras och i1~d'U8lrie1~s övergån'[j till elek
trisk drift väsentligt fördröjes.

Södra och mellersta Sveriges för kraftdistribution lämpliga vattendrags
kraftbelopp och dessas lämpliga användning.

1\1en, säger någon, det är alltså gott, och väl, att sjöregleringen
nledför betydande nationalekonollliska vinster, luen allt detta beror
dock på att de så vunna krafttilIgångarna verkligen inonl rinllig tid
kunna kOlnma till användning.

Vilka kraftbelopp kunna då oVannä111nda för kraftdistribution länlp
liga vattendrag lärnna, och' huru kunna dessa kraftbelopp nled fördel
kOnl111a till användning?

Tabell 4.
._-
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1tlotala strönl . . 6,320-15,5001 60 881 37,900 70,800 1 227,5
1

227,5 568
Gullspångsälven. 0,140 40 24 G,900 13,800 41,4

I
41,4 104

.X.tran .. .. 2,340-3,350 20 164 23,600 47,200 141,6 141,6 354
J~agan . . . 5,140-6,450 40 142 40,800 81.,600 244,8 244,8 612
Helgeån .. 1,030-4,360 20 136 19,600 39,200 117,6 117,6 ' 294
~fÖITUlnsströnl 3,170-3,360 34 13S 33,700 67,400 202,2 202,2 505
Östergötl. Svartå 1,920-3,420 16 113 13,000 26,000 78,0 78,0 195
Göta älv 48,500 374 44 118,200 236,400 709,2 709,2 1,772
Eskilstunaån. '. . ~,017-4,140 20 23 3,300 6,600 19~8 19,8 50

I J~olhäcksån . . . 2,196-3,142 231100 16,500 33,000 99,0 99,0 248

IDalälyen ..... 29,200 180 165 214,000 428,000 t284,0 1,284,'0 .. 3,210

Sumula I I I 527,5001 1,055,0001 3,165,1 IB,165,11 7,912
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20 %

10 96

10 %

30 il 35.%
.30. il 25"%

Tabell 4 angiver dels de maXinlala effektbelopp, S0111 kunna på
rHknas från ifrågavarande vattendrag, under förutsättnil~g att de ra
tionellt utbyggas, dels de energibelopp, sonl därmed kunna bestridas.

Vi se härav, att Daläven och Göta älv äro .. södra oeh nlellersta
Sveriges llläktigaste älvar. Därefter k0111nla Lagan, Motala strönl och
~1örrun1sströn1 av ungefär samnla n1äktighet.

SåS0111 härav franlgär, disponeras i dessa vattendrag över 3,000
IniIjoner k"\\Tt., under det enligt ingenjör Enströll1s förut angivna ut
redning behovet för belysning, borgerliga ändalnål, järnvägar, spårvägar,
industri för södra och 111ellersta Sverige för· närvarande uppgår till
1,500 111iljoner kwt.

Dessa vattendrag representera en n1iljon k,v. i 111axiu1ieffekt,
under det alla de nälnnda konsu111entkategorierna hava ett behov av
c:a 1/2 n1i]j~n kw. ~

Vi llJava sålu1~da för 'närvf(;ra1~de anvä}~f!1~in[J för c:a hälftel~ av

krafte1~ frän OVa,1~ a1~givrla vattendrag .~ SÖf}ra och 1nellersta Sverige

t'ill belys1~ing och borgerliga behov, drift av jär1~vä,gar och 1nekanisk

drifkra,ft för industri.

Vi vilja icke ingå på en uppskattning av den tid, S0l11 torde
åtgå, innan ovan angivna, ingalunda' överväldigande stora kraft
tillgångar kunna utnyttjas. Erfarenheten har visat, dels att en viss
tid erfordras för' elektrifiering. av antydda nuvarande behov, dels att
en viss norn1al utveckling av dessa äger run1, och ingenjör Enströln
har på grund härav gjort en uppskattning av den tid, inoll1 vilken
vattenk'raften i södra och nlellersta Sverige skulle kunna tänkas
utnyttjad, till ett 2ö-tal år. Sedan dess har enlellertid kriget
'visat oss nödvändigheten av att lita till våra egna energitillgångar.
Lyckligt vore, onl de därvid vunna erfarenheterna llledförde det
resultatet, att utnyttjandet av vattenkraften hädanefter fortginge i ett
helt annat tenlpo än hittills.

För att kontrollera ovanstående kan det vara av intresse att
granska en av ingenjör Lundberg gjord.san1111anställning av hela Sveriges
stellkolsirrlport:

Järnvägarna . . . .
Gasverk
Järnverk
Kraftändalnål
Värnleändanlå!

Sun1rila 100 %
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Vi 'påpeka härvid följande:
En del av järnverkens ·st.enkolsimport torde kunna ersättas med

elektrisk kraft. Helt visst gäller detta för stålsm.ältning och kv~litets-

tillverkningar. .
Stenkolsinlporten för 'Jnekanisk dri{kr(~ft bör i största möjliga

o111fattning ersättas nled ·vattenkraft.
Vad järnvägarna beträffar, torde en betydande reduktion i kol

inlporten stå att vinna genolll övergång till elekt.risk kraft. Visser

ligen har den elektriska järnvägsdeiften ä riksgränsbanan visat et.t

synnerligen gott resultat, oc.h visserligen tyckes frågan om elektrifiering

på senaste tiden blivit aktuell vid några järnvägar i södra Sverige, men

för" visso har denna fråga icke hittills vunnit det beaktande, som den
förtjänar. J:

Äve1~ 'härav torde de·n slutsatsen k~t·nna dragas~ att vår stenkols

il1~port 'utal~ svårighet borde kunna reducel/Oas i högst avsevärd gf'ad

genont utnytf}ande alv våra, v{Ltten{all.

Statsmakternas intresse påkallas.

I betraktande av kraftföretagens stora betydelse för hela vårt

land nlå man ej förtänka, att ropet på positiv medverkan av stats

TIlakterna till förmån för dessa företag blil' allt högljuddare. Vi san1

ll1anföra här nedan de 'uppgifter, S0111 härvidlag borde tagas under

övervägande:'
1:0) En sådan vattenlagstiftning bör komma till stånd, att en

reglering av vattendragens sjösystem kan på praktiska och ändanlåls
enliga villkor geno111föras, under iakttagande av att strandägares och

andra intressenters befogade krav på ersättning för eventuell skåda

tillgodoses.

2:0) En sådan vattenlagstiftning bör kOInrna till stånd, att en pro

filrteglering av ett vattendrags fall kan genomföras, varvid en mindre

fallägare skall erhålla skälig ersättning för de olägenheter, han eyen
tllellt kan hava aven vattenframsläppning, sonl överensstätIlmer med

den större vattenfallsägarens rationella behov.

3:0) Till sist förefaller det. oss, att statsmakterna borde bereda

Iånenlöjligh'eter för regleringsföreningar. Vi ha påvisat, att genonl

de kapitalutjägg, SOlllen reglering' av södra och mellersta Sveriges

sjösystem skulle erfordra, högst betydande nationalekonomisl{a vinster
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s~apas och att dessa kapitaltitlägg kunna förräntas och amorteras av
redan nu i dessa vattendrag befintliga kraftföretag. SOIU emellertid vid
en sjöreglering ,vunna llppdämningsrättigheter icke äro i vanliga bank
inrättningar användbara läneobjekt, förefaller det, son10m st.aten 
likaväl som den anser sig böra länlna län till järnvägar, rederier,
sjösänknings- oell odlingsföretag - till dylika vattenregleringsföretag
av större allmän betydelse borde läJnna län eller eljest onlbesörja
penninginstitut med )speciell uppgift at.t tillgodose· dessa företags -be
rättigade lånekrav.

SLUTORD.

Om vi allt' fortfarande få arbeta· under fredliga fijrhållanden oell
nu pågående krig ep gång tager slut, torde ett enastående uppsving
i industriellt llänseende vara att vänta.

Södra och nlellersta Sverige har" stora naturliga förutSättningar
för industriell ,verksamhet. Det har goda kommunikationsmedel, goda
klinlatiska förhållanden och god, tillgång på arbetskraft.

Men en minst lika viktig förutsättning för industri är tillgången

på billig kraft. Skola vi enlellertid kunna bjuda på dylik, få 'vi ej
sitta sysslolösa utan måste med allvar taga oss an de uppgifter, som
nlöjliggöra ett rationellt utnyttjande av våra vattendrags betydande
energitillgångar.

lItan tillgängpå billig kraft torde vi ej hava stor utsikt att i
den allvarliga konkurrens 0111 industrien, SOIU redan förefinnes och

.efter kriget. säkerligen konlnler att i hög grad skärpas, kunna upptaga
tävlan med vårt grannland i väster, .SOIIl i vissa avseenden har· lyck
ligare naturliga förutSättningar än vi.

I aniedning av föredraget yttrade sig:

Advokaten O.· R. Alrutz: 'Herr ordförande, nlina herrar! Då
vi .nu hava hört, vilken oerhörd betydelse för vårt land ·det har, att
våra sjöar bliva reglerade, har jag tänkt mig, att det möjligen kan
·vara av intresse för herrarna att i största korthet få några ant.yd
ningar Ohl de svårigheter, sonl på grund av den nuvarande vatten-
.fallslagstiftningen 11löta dem, SOlll vilja utföra sjöregleringar.

Det första man bar att göra, då Ulan .v'ill göra. en sjöregleling,
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ä:r naturligtvis att anlUg.ga en dan1nl för sjön för att hava n1aga~inet

i sin nlakt. Man lnåste då först skaffa sig den grund, på vilken
danlQlen ',skall byggas.· Det finnes ingen annan Il1öjlighet att· skafl'a

sig grunden än genoln en godvillig överenskom111else med ~lgaren till

densalllnla. Det kan ibland vara ganska lätt att få en sådan' över

enskolnnle]se till stånd, nämligen onl det endast är ett fåtal' ägare

till grunden. Tyvärr förekornmer det enlellertid ofta, att det är ett '

nlycket stort antal ägare av denSanll1?a. Ofta är också själva vatten

o111rådet oskiftat, d. v. s. st.ora byalag äga detsamula. Då kan n1an
kanske få att göra nled ända till ett hundratal säljare, och var och

,en, sonl försökt att köpa något av strandägarna, vet nog, att det Hr

svårt at.t köpa av en, och att köpa av hundra är så gott som omöj

ligt. Man skulle ju kunna tro, att. on1 man nu lyckats göra inköp

aven del av den grund, sonl erfordras, OCll sederulera erhåller till

stånd att bygga en dan1nl, Ulan skulle vara såverad, så att' lIlan ·kall

lägga 'sin dau111l där. Men så' är icke förhållandet. 0111 J11an glönlt

bort några av ägarna till grunden - vilka för övrigt det kanske Hr

on1öjligt 'att få tag på ~ blir följde'n, att de bortglömda kunna kOlnil1a

och begära, att dan1111en skall borttagas, OCll därined kan hela sjö

regleringen vara ur världen.

Vad det första villkoret' beträffar, vill jag nänlna, 'att- det finnes

Ilågot, sor11 heter ganlla kvarnundant~g. I galIlla tider har det avs'atts

en salnfäll d plats ulnled älven, på vilken plats anlagts kvarnar. Där

kan hava legat ett tjugutal kvarnar. Vill 111an söka få reda på dessa

kvarnar i lagfartsböckerna, så finnet l1lan ofta, att de icke äro upp

tagna där. De kunna vara bortrivna; Inan vet 'icke, v.ar 111an kan

finna den1- Det finnes kanske icke några ägare, Inan kan leta upp.

aln l11an av handlingarna ser, att det skulle finnas tjugu kvarnar., så

köper 111an k3:nske tjugutvå; och 'det finns kanske ändå ytterligare

:nägra kvarnar, SOlll nlan icl{e lyckats få reda på.

Om Ulan nu lyckats k0l11nla över svårigheten att förvärva grunden,

so 111 ju kan vara nHstan oöverkolnlig, har 1llan att begära tillstånd

att få höja vattenytan. Såsonl doktor Ekströ,nl redan sagt, 111öter

el1lellertid en begäran att få' höJa vattenytan' nästan ~ oöverstigliga

hinder, när det gäller en stor sjö, där det alltid finnes någon bygg

nad, SOlll kan föranleda svårigheter. Det torde dock vara osäkert,

huruvida en obetydlig byggnad skulle kunna anses utgöra ett absolut

1Iinder i berörda avseende. ~Ien on1 någon äger vattenfall ovanför
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sjön, som kan skadas genom. en .höjning, så får 111an icke höja sJons

vattenyta, oln oc~sä .vattenfallet har ringa värde i jänlföre]se med

sjöregleringen .

.För att fä nlagasinet utnytt.jat 111åste lllan ock. understundonl kunna

\ sänka vattenytan under vad. den förut varit. Det händer nämligen·

ofta, att det· ställer sig för. dyrt att höja sjöns vattenyta, eller också

att stränderna äro sädana, att I1lan icke kan göra det. Man ll1åste

då sänka vattenytan för att i stället på ,det sättet erhålla ett vatten

Illagasin. För detta ändanlål Blåste ll1an· emellertid hava rätt att

rensa utloppet, vilket dock kan lllöta precis Sa111ma svårigheter, sonl

när det är fråga 0111 att skaffa plats för dalnnlen. Man ll1äste för

värva det 0111råde, där rensningen skall äga rU111. Man kan dock

icke tilltvinga sig rätten att. rensa på ,annans 0111räde, utan' nlan lnåste

förvärva .detsall1111a gen0111 godvillig. uppgörelse. ' Vad sedernlera be

träffar frågan 0111 rätt att sänka vattenytan, så finnes det en bestänl

111e18e, S0111 . säger, att en sådan Sänkning av sjön icke får ske till

Il1arl\:ägarnas skada, och i en sjö av större 0111fattning kan alltid på

visas~' att t. ex. ett fiskställe skadas eller att en hrygga kOll1mer att

ligga för högt. Ofta kan en trafikled lida skada. Får man då icke

tillstånd av den, s'Oln äger. trafikleden, att rensa upp densanlma, kan

Ulan icke hindra skada på trafikleden. På detta sätt. ka~ Illan bliya

stängd, för 111öjligheten att sänka sjön.

Slutligen kOnl111er Ulan till den möjligheten, att det finnes kungs

ådra i ntloppet. Då ll1åste lIlan ingå till. kungl. lnaj:t llled begäran

0111 tillståi1d att få överbygga kungsåc1ran. Bland alla de villkor,

S0111 1113n då rftkar ut för, finnes bland andra ett, som det är nästan

o111öjligt att kunna klara.

Det föreskrives nänlligen, att Ulan för att bygga da111nl skall

kunna visa, a,tt Blan äger fisket på ett visst avstånd ovanför till ett

.visst· avstånd nedanför anläggningen. aln or-kså vattnet kal) vara

skiftat och sålunda lätt att köpa - det kan do.ck hända, att själva

åbottnen icke är skiftad - så är i alla. händelser i 99 fall av 100

fisket oskiftat, så att det' iiI' rent av o111öjligt att förvärva det. I
detta fall blir 111an ~vanligen alldeles stängd genoll1 nä.nlnda. best.Hm

111else j kungsådrei~esolutionen. ..

Nu finnes v~s'serligen i. vattenrättslagen en bestälnnlelse 0111 att

Ulan kan få genÖ1l1 uppdä111ning skada fiske· mot ersättn:ing. lVlen det

är en sak, att 1113.nfår skada fisket genom uppdänln'in,g, och en annan
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sak' att visa, att 111an äger fisket. ':NIan har väl .rättigl1et att. ersätta'

skadan, nlen den, S01l1 äger fisket och ';-fått ersättning för skadan, får

fortsätta att fiska så 111ycket han kan, sedan fisket skada:ts. När

denna lag skrevs., så hade icke villkoren för att överbygga kungs- r

ådran utvecklat sig på det. sätt, som sedern1era' skett~

Onl 111an nu jänlför, huru' vattenkraftindustrien har det ställt i,
ifrågavar'ande avseenden - jag vill· dock icke ställa den jä111Sides

111ed' farledsintresseria, ty dessa intressen äro helt olika till· sin natur

, - 111en med flottledsintressena och odlingsintressena, så hava dessa,

såsonl det förefaller n~ig, betydligt bättre ställt. Flottleden' kan tvinga

sig frånl. Man kan för flottningsändanlål reglera en sjö genonl att

höja· vattenytan eller sänka den.. Och man kan även tilltvinga' sig
rätt att anlägga daUl111 på annans mark. Detsanl111a gälle'r un:gefär

även om odlingsintressena. Odlingsintresset llar t. o. 111. medel, vari

genom det kan tilltvinga sig att riva ut en kraftanläggning. Till

försvar för flottnings- och odlingsintressenas gynnade ställning brukar

anföras, att flottleds- och odlingsintr~ssena äro alllnänna- intressen.

Ja, det är en distinktion, som· jag för 111in del icke kan begripa.

Flottledsintresset är icke annat än en s31nnlanslagning' av skogs

ägarnas intressen; och vattenkraftintl~esset en sa.mmanslagning ,av

vattenverksägarnas intressen. En enda skogsägare kan' tvinga sig

till en flottled, Inen ett stort antal, vattenverksägare kunna icke till-:

tvinga sig 'en sjöreglering. Vad vattenverken beträffar, så är ju deras

uppgift att sända kraft på stora oluråden, och det är efter l11itt för-'

11lenande ett nlycket nlera alIn1änt intresse 'än en flottled, vars intresse

en~ast är att forsla virke från ett begränsat onlråde, för att icke

tala om att det finnes en del flottleder av nly~ket obetydlig art, vilka

i alla fall" hava den nlöjligheten att kunna reglera sjöar, vilken är

förnlent vattenfallsintresset.

Jag kan således icke annat än på det ~ allra' livligaste instänl1na' i
doktor Ekströnls önskan, att vi 111åtte fä en ny vattenlag och få den

lnycket. snart. Men när kunna vi vänta den. Det har sagts 1917 .
}\ien är det nägon, S0111 tror, att vat.tenlagen verkligen skall bliva

sådan, att .den hjälper oss att reglera' våra sjöar? Jag för lnin del,

tror det icke. Jag tro~\ att det konlnler att uppställas sådana villkor

för, att lagen skall gå igen0111, att det. 'blir r,ent onlöjligt att antaga

denl, och därför; sorgligt att- säga, kOnl111a vi, nog åtminstone icke på

länge att få se den efterlängtade vattenlagen. Det vore d~rför enligt
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111in åsikt klokt, att~ därest. vattenlagen icke snart blil'. antag~n, 1113n

.inriktar sig på partieJJa refornler. De behöva ic.ke vara så ll1ångn.
Det behöves icke några stora refo['rner för att ll1öjliggöra sjöregle
ringen. Det erfordras endast några snlå ändringar i lagen. ~1en 0111

vi kunde få dem geno111förda, så tror jag, att intresset är så starkt
bland vattenverksägare och bland alla, sonl längta efter elektrisk
kraft, att de även 111ed en bristfällig lagstiftning skulle kunna hjälpa
sig fram.

De svårighetel', som den nuvarande lagstiftningen l1ledför, äro 'för
övrigt ett alldeles utmärkt fält för vattenfallsjobbare, och det finnes
sådana, som inköpa andelar i vattenfall endast för att kunna göra
svårigheter vid sjöregleringar och utbyggande av vattenfall. De upp
nluntras på bästa ~ätt av den nuvarande vattenrättslagen. ,Men jag
har ~ldrig hört att ,från det håll, där man är rädd för ;att kraft
bolagen skola; utbygga vattenfallen, fl~ams,tällts några klagonlål över
dessa enskilda jobbare, SOlll endast för att pressa ut pengar inköpa
vattenfallen och göra svårigheter vid deras bebyggande. Det finn~s

exenlpel på en sådan lnan - jag· vi.,ll naturligtvis icke nänlna hans
nanln - SOlll köper sig in i alla nlöjliga vattenfall i Sverige, där
han kan k0l1l111a ,åt; i synnerhet i Norrland och Dalarne träffar man
på denne lIlan. Han har 111ycket gou· blick för vad han bör köpa;
nänlligen just där han kan olllöjliggöra ett vattenkraftföretag. Sedan
blir det endast en utpressningsfråga. I~'ör att hliva av med så
dana personers skadliga ,verksanlhet hehövdes också en ändl-ing i
vattenlagen.

Ingenjören S. E. J. Liibeck: Herr ordförande! Det är ytter
ligart: några synpunkter" S0111 jag tror det kun·de vara av intresse
att belysa i anslutning till doktor Ekströnls intr-essan ta föredrag angå
ende de betydelsefulla sjöregleringsföretagen. De hinder för nänlnda
företag, son1 fral1lkonl111it undel" de senaste årtiondena, .äro av två
'huvudslag. Det ena har varit de betänkligheter, SOlU franlkonlll1it
från deras sida, sonl genonl sjöregleringar skulle få sin nlark skadad
eller lida skada av annan art. Det andra slaget av hinder har konl
nlit från det håll, 80111 Ulan bruk,ar heteckna ll1ed vattenkraftsocialisnl,
och där hindren ofta varit förbundna 111ed en del politiskt spekulations

och experinlenthegär,
Vad nu angår det första slaget av hinder, så gäller det ju betänk-
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ligheter,· som Ulan väl 'kan förstå, och det är ju tydligt att till 'Tad )

som från det hållet framföres, har man i regel anledning att t(}g~

den största hänsyn. Men vad man sanltidigt kan hava tätt att hegiil~a

- och det har i afton här blivit, belyst - är, att'vattenkl~aftintresset

lnå bliva behandlat S0l11 likaberättigat, då det gäller att avväga nlot

varandra" de nationalekonomiska ,synpunkterna i fråga om den' ena

eller andra sjöregleringen. 'Gäller det en sjö I1led i stort sett' låg,a

stränder och liggande på ringa höjd över- havet, så Hr ju -intl;esset

f~r att få denna sjö reglerad för- vattenkraftändamål litet, och då är

det uppenbart, att vattenkraftintresset på ett sådant ställe icke kan
])pgära, att sto~~' hänsyn tages till dess önskan att få vattenavrin

ningen fefln sjön jämnare. Men onl' det gäller en sjö, S0l11 ligger på

större höjd över havet, om nlansålunda å ena sidan har ett vat

tenkraftintresse av stor nationalekonomisk' betydelse och -å andra

sidan ett jordbrukarintresse, SOUl icke' är av så stor betydelse, bör

nlan kunna uppställa det kravet, att hinder icke resas mot sjöns

reglering.

Om lnall llndersöker, huru våra större sjöar, särskilt i Norrland,

äro belägna, så finner lllan, att dessa ligga på en relativt betydlig

höjd över havet och behärska betydande delar av älvarnas neder

bördsoInråden. De kunna beräknas i genonlsnitt behärska 75 %

av' de stora vattendragens nederbÖrdsoIllråden. De ligga därtill på
sådan höjd över h'avet, att det mesta av fallhöjden får gott av regle

ringen, och de äro därför ur vattenkraftsynpunkt lnycket välbelägna.

Därlned fraInträder i än högre grad önskvärdheten av att åtgärder

vidtagas för sådan refOl'lllering av vattenlagen, varigenonl dessa sjöars
reglering befordl~as.

Nu har man på sina håll sökt att uppdraga ett skarpt nlotsats

förhållande lnellan jordbruket och indust.rien i sanlnlanhang 111ed sjö

regleringarna, ocll det kunde vara. av i~tresse att - onl tiden l1led

gäve -' något närmare gå in på hurll förhållandet 111ellan industrien

och jordbruket ställer sig' i nänlnda avseende, sanlt huru vattenkraften'
i allmänhet kan stä' till boks i föi~hållande- till jordbrul{et.

Här Illå blott· i korthet erinras 0111 vad som från vattenkraft

industris sida under de senare årtiondena' gjOI'ts för att förse jord
bruket 111ed elektrisk kraft. 'I detta .avseende äl~O vi skyldiga en'

särskild honnör åt aftonens föredragande, doktor Ekström, för vad
han genolll: Henlsjöbolaget 'u:tl~ätlat,' det bolag, som kan anses vnra



Vattenkraften'och vårt lands 'energibehov. 49

föi·egångare ,för landsbygdsdistribritione'n, :av elektrisk, kraft' i stor,

skala..
.. Det kan också varå skäl att erinra om vad vattenkraftindustrien

redan åstadkoIDlnit' i avseende på -tillverkning av konstgjorda göd

ningsänlIlen. Jag hoppas, att vi härigenom snart skola kunna göra
oss i stort_sett obe'roende av de~ utländska importen av dessa varor.

Doktor EkstrÖlTI erinrade Oln att sjöregleringar medföra stadga
åt industridriften. Detta är ej minst ur jordbrukssynpunkt värt att
kOllina ihåg, då man tänker på vilka svärigheter, SOln kunna uppstå
genonl konkui'trensom' arbetskraften' mellån jordbruket och' industrien.
Så ha t. ex. 'j Norrland vatten'dragen n1est vatte~ på' s'ommaren, dä

jordbruket är mest i behov av 'arbetskraft. Då drages arbetskraften
in i säsongarbetet för industrien, varigenom skapas en konkurrens,
so111 vore onödig, om vattendi1ag'en vore reglerade.

Slutligell kan det vara skäl att komma ihäg,' hurusom v'atten

kraften, förser 'hälften av hela landets industri llled kraJt och därmed
bidrager till, att öka jordbrukets avsättningslnöjligheter och sålunda

indirekt' gagna jordbruket.
Dessa synpunkter torde förtjäna ihågkommas,- då det gäller sjö

re'gleringar och vattenregleringar i allmäIihet. Man synes glöIDlna,
att vattenkråftindustrien är absolut beroende av att använda vatten

dragen, lnedan det är endast en ringa del av jordbruket, uppskatt
ningsvis högst en tusendedel av Sveriges öppna jord, som skulle

förstöras, om alla tänkbara 'vatte~regleringar en gäng i franltiden
bliva genqlnförda. ,Man bör därför 'vara försiktig med att sätta jord

bruks-' och vattenkraft.intressena enlot varandra i fråga Oln vatten'·

regleringar.
Advokaten Alrutz var mycket pessimistisk, när det gällde 'utsik-,

terna att få till st~nd en ny vattenlag. Han har som så nlånga av
oss andra hört sägas är efter är, att den skall' komnla. Det stora
lagförslag, som utgjorde resultatet av vattenrättskonlmittens arbete,
Jades fram '1910. Man tänkte sig då~ at.t ett försjag skulle kunna
kOl1).nla fran) till 1912 års' riksdag; nlen sedan ha. åren gätt och rege

ringarna skiftat; och alltjärnt' ha svärigheterna synts kvarstå oförlnin
skade. ' Nu' säger man, fralnhöll hel~r Alrutz, att den nya vattenlag
stiftningen skall komma' j ~l 7.. l\fan har ocksä, verkligen anledning

att Vänta, att då, skall franl1äggas' ett lagförslag, åtnlinstone rörande

den del, som omfattar den J~krativa vattenrätten. Ochnled den
4
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erfarenhet,_ som under de ~äda krigsår'en vunnits, vågar jag för min
del anlägga en mera optitnistisk syn på saken än herr Alrutz. Jag
vägar tro, att den vattenkraftsocialisnl, som tidigare knappast kunnat
rätt bedöma, vad vattenkraftens utnyttjande betydde, under denna
kristid fått en knäck, och att den självransakan, son) vi skola hoppas

I

därav Inå ha följt, skall, när lagförslaget konlmer fram, leda till att
hehandlingen av denna för hela landets industri så viktiga fråga blir'
gynnsammare, än herr Alrutz befarade.

Redaktör Hj. Cassel: Jag har begärt ordet för att säga några
ord i anslutning' till vad den senaste talaren yttrade om. jordbruket.
Tyvärr har man inom jordbruket ej fullt uppskattat nyttan av vatten
kraftindustrien på grund av de olägenheter, som vattenregleringar
ansetts bereda jordbruket. Det är heller icke så obetydliga olägen
heter, men mall bortser från de möjligheter, sonl jordbruket har att
förtjäna på vattenregleringar genom åtkomsten av billig kraft. Jag
vill särskilt påpeka en oInständighet, som står i direkt sammanhang
med vattenregleringar, och det är, att man genoln indämning och
utpunlpning 'av vattensjuka områden har möjlighet att åstadkomma
åkermark. Dä striden pågick angående regleringen av Skagern, fäste
chefen för Gullspångsbolaget min uppmärksamhet vid ett märkligt
förslag, nämligen att man genom invallning aven vik av sjön och
utpumpning av vattnet skulle kunna åstadkomlna lnera odlingsbar
mark, än som förstördes. Den elektriska kraft, som åtginge för att
pumpa 'ut vattnet, utgjorde ell ringa bråkdel av all kraft, som skulle
vinnas. Detta tyder sålunda på att nlan genom den billiga. elektriska
kraften kan skapa odlingsbar 111ark i långt större utsträckning, än
som förstöres. Särskilt vid Vänern har man stora möjligheter att
genom invallningar av vattensjuka marker skapa nya odlingsområden,
vilket rn~Tcket väl skulle betala sig. Kring Mälaren och Hjälmaren
ligga ävenledes stora strandområden, som lida av ärliga översväm
ningar OCll med fördel kunde torrläggas nled hjälp' av billig elektrisk
energi. Dessutom finnas på lllånga ställen i vårt land väldiga myr
marker, som faktiskt icke kunna dräneras, därför att det ligger natur
liga höjder emellan, som icke' kunna genomskäras utan kolossala
kostnader. J ust i sådana fall är det fördelaktigt att llled tillhjälp av
elektrisk kraft pumpa ut vattnet. Utpumpningen kan ske under natten,
dä 'man icke har någon annan användning för kraften.
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Vi känna ju, huruson1 nlan i Holland begagnar sig av väderkvar
nar för här angivna ändanlål. Men för oss torde hydro-elektrisk kraft
ställa sig betydligt billigare än vindkraften. En annan omständighet,
som måste tagas i betraktande, är möjligheten att använda elektrisk
kraft för att åstadkomma .konstpjor'd bevattning. Den frågan hal' man
helt och hållet' förbisett i Sverige, lIlen i. andra länder ägnar Ulan
densan1ma livlig uppmärksalnhet. Frågan var uppe till disku~sion i
Svenska dagbladet, och vi erhöllo därunder ett värdefullt bidrag av
doktor von Feilitzen, som studerat frågan i rryskland. Han förklarade,
att där gjorda experiment med konstgjord bevattning av åkermark
visat sig ganska lönande, samt framhöll, alt Sverige i detta fall är
gynnsaulnlare ställt än Tyskland, ty vi ha billigare kraft och större
tillgång till vatten i närheten av odlingsbara fält samt ett klimat,
som i högre grad än Tysklands kräver', att konstjord bevattning
åstadkomlnes. Den svenska jordens avkastning skulle höjas utom
ordentligt genom rationell bevattning. Komnler så den ytterst viktiga
frågan ·om allmänt införande av elektrisk motokultur. Jag är över-.
tygad,. att även jordens bearbetning med' elektrisk kraft konlmer att
bli en sak av allra största betydelse för' vårt land. Jordens frukt
barhet beror väsentligt av dränering, djupkultur och jordförbättringar,
vilket· allt i första rummet är en kraftfråga. En fl~a.nlstående jord
brukare har sagt, att det icke är orimligt att höja jordens avkastning
lned 50 % genom dränering och djup bearbetning. NHtionalekono
111iskt sett skulle det betyda en ökad inkonlst av 400 miljoner kr.
om året.

Jordbruket använder för närvarande i allt för stor utsträckning
den dyrast.e kraft, som finnes, nälnligen den mänskliga och den ani
lnala arbetskraften. Användandet av elektrisk kraft i större omfatt
ning skulle medföra, att jordbrukets ekonomi konline på ett helt
annat pla.n. Jordbruksintresset står i denna fråga alls icke stick i
stäv med kraftindustriens, utall jordbruket skulle tvärtom i första
runlnlet skörda vinst av vattenkraftens utnyttjande. Industrien
åtnlillstone den industri det här är fråga om - kan betala det högre
priset för ångkraft, lnen jordbruket ll1åste för sin existens och· ut
veckling ha billig kraft. On1 saken franlställes så inför riksdagen,
skall den· röna helt andra synlpatier, än om man endast fl"amhäl1er
det gagn, industrien har av vattenregleringar. Kan man som sagt
hålla· fram jordbruksintresset i första rUlll1net, så är jag övertygad
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OIn att Ulan har lnycket stora utsikter att vinna gehör- för kravet på

åvägabringandet aven vattenlag.

Ingenjören A. F. Enström: I anslutning till' doktor Ekströrns
föredrag ber jag få påpeka en sak. Inledaren har .:frän det speciella
fallet nere i Mörrums ä dragit allmänna slutsatser rör<tnde det ekono
miska läget av regleringsfrågan för ett stort antal vattendrag inom
landet. Han utgick från en jämförelse med ångkraften för att under
söka i vad mån ett regleringsföretag vore konkurrenskraftigt i för
hållande till ångkraften, och han kom till det resultatet, att en regle
ring ställde sig relativt förmånlig ur privatekononlisk synpunkt. Margi
nalen, var dock ej stor. O~h om man räknar, sonl jag ser saken,
nled en kostnadsreduktion vid ökad utbyggnad från 56 till 40 i stället
'för frän, 61 till 40 kr. per k"T., så blir marginalen mellan reglerings
kostnad och ångkraft något lnindre. Jag vill emellertid påpeka
svåroigheten av att från ett e,nda fall draga några slutsatser med
avseende på regleringsfrågan i dess helhet. Jag har också haft till~

fälle att undersöka några speciella fall, och, resultatet har d'ärvid
ställt sig nlera ogynnsalnt för regleringskostnaderna gent enlot ång..
kraften. Man kan dock ej heller generalisera, från dessa fall. Men
jag vill påpeka" att marginalen vid en jälnförelse mellan reglerings~

kostnaderna oell ångkraften kan falla såväl åt ena som andl~a sidan,
och huru genomsnittskostnaderna ställa sig synes gansl,a tvivelaktigt.

~ag vill därför unqerstryka, att InaD icke får tänka sig att belägga
regleringskostnaderna l1led extra pålagor, ty då bli en stor del av
regleringsföretagen icke konkurrenskraftiga gent emot ångl{raften, och
det blir icke ur privatekon0111isk synpunkt lockande. att genolllföra
regleringar. Den vinst, nIan har av dem, är i alla händelser, att vi
kunna ersätta en hel del stenkol llled kilowattimlllar, tagna ur vatte,n.
Det är denna natiollalekonon?iska vinst, som är säker OCll påtaglig.
Den privatekonomiska vinsten av de olika företagen tror jag i genom
snitt är en mycket diskutabel och mycket känslig storhet, som man
icke får överskatta på grund av den järnförelse, sonl här gjorts, för

ett speciellt fall.

Ingenjören M. Serrander: Jag skall tillåta mig att med ett par
ord beröra några det?ljer ,beträffande de svärighete~~, som möta, då
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det gäller att geno111föra ett kraftföretag eller en' sjöreglering; utöver
denl, som av inledaren och advokaten 'Alrutz fran1hållits.

Doktor Ekst~'Ön1",nänlnde, att i ett stort antal av vattendragen i
södra Sverige förhållandena äro sådana, att sjöregleringar, även onl
endast en ringa del av fallhöjden" är bebyggd, skulle vara ekonomiska.
Man frågar sig' då.. varför' icke sjöreglel~ingar 'koInlnit till, stånd i större

omfattning än hittills skett. Till mycket stor del beror det.ta på de
svärigheter i lagstiftningshänseende, SalU herl~ Alrut.z bär relaterat.
Men jag ,tror; att man i en del fall icke kan skriva det annlärkta
förhållandet uteslutande på lagstiftningens konto, utan det kall vara
så, att de formella svårigheterna icke äro oöverkomliga.' :Me~ ändå
ha sjöregleringar icke kommit till utförande och detta, på grund av
den längsanlhet, lned vilken ifrågavarande ärenden behandla~. En
111aSSa mak/påliggande utredningar lnåste visserligen i vissa skeden
av handläggningen göras, OCll man kan icke begära någon förkortning
av tiden för deras utförande. Men det finnes ett område, där det
går onödigt längsanlt. Jag syftar på handläggningen i de centrala
änlbetsverken. Så fort en sjöreglering eller ett" kraftför-etag ,skall
utföras, skall frågan genomgå en administrativ handläggning, SOIU

innebär en utredning i flera centrala älnbetsverk,. och där blir ärendet
oft.a i mycket hög grad fördröjt. Jag har just i dag haft tillfälle att

höra mig för, hur det går lned regleringen- av Siljan, SOIU berör kraft.
företagen vid den mycket viktiga Dalälven. Det ärendet är icke av

färskaste datunl. Frågan väcktes 1900 och ägnades då en första
handläggning. Sedan blev det en tids uppskov, vilket berodde på

de sökande själva, varefter "frågan upptogs till förnyad' behandling
1906, och ärendet kan inonl kort fira sitt lO-års jubileum. Det vilar

för - närvarande i ett ärnbetsverk, och på nlin fråga orn utsikterna:
att snart få det handlagt erfor jag bland annat, att inom detta ämbets- ."

verk funnes en balans på ett 60~ta] stora och 01Ilfattande ärenden,
och att' denna balans ökades, tyarbetskrafterna räckte icke till.

Utsikterna att få upp frågan till behandling unde~· den" närmaste
tiden ansågos vara mycket snlå, om icke ett särskilt direktiv utgick

från regeringen på grund av de stora ekOn0J11iska intressen, som här
äro berörda. I ett annat ämbetsverk kunde man befara, att frågan
skulle kon1ma att fördröjas ytterligare ett halvt år. Att så lång tid
förspilles, beror icke därpå, att den, reella behandlingen av ärendena
kräver en sådan tid, utan det är ofta endast så, att ärendena ligga
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i ett skåp och vänta på att bli upptagna till behandling. Detta n1iss- .
förhållande är icke att t.illskriva den omständigheten, .att det saknas

I .

kompetenta personer för ärendenas handläggning, utan vad SOln sak-
nas är de relativt ringa pe~ningmedel,som fordras för att öka arbets
krafterna llled någon extra föredragande. Det ligger i öppen dag;
att dessa kostnader äro ytterst oVäsentliga i jänlförelse med de ekono

miska värde~, som gå till spillo därigenoln, att. ärendena ej hli
avgjorda inom rinllig tid.

Jag vill givetvis ej göra något yrkande, l~len jag skulle vilja fran)
kasta tanken på att nationalekonomiska föreningen· i någon, forin

uttalad.e sig fÖl' att till ifrågavarande änlbelsverks förfogande nlåtte
ställas tillräckliga arbetskrafter för att icke nationalekonolniskt bety
delsefulla föret.ag skola behöva fördröjas endast på grund av de
svårigheter, som förefinnas med avseende på föredragningen. Vi ha
här en av de partiella reformer, hvarom herr Alrutz talade, vilka

borde kunna utan hinder av polit.isk art omedelbart genomföras.

F. d. Professor J. G. Richert: När det gäller att ur privat

ekonomisk synpunkt jämföra vattenkraft och ångkraft, är det givet,
att var och en väljer den kraftkälla, som för honom ställer sig billi

gast. ~Ien iu.om denna förening böra vi främst tillgodose den natio
nalekonollliska synpunkten. För oss bör det stä klart, att vat.ten
kraften är räntan på en aldrig sinande inhemsk nat.urtillgång, nledan
ångkraften innebär konsumtion av svenskt penningkapitaI. Jag ber
att fä uttrycka nlin stora tillfredsställelse över att denna fråga
bragts in(ör nationalekonomiska föreningen, sonl är dess rätta forum,

och jag vill uttala lnin förhoppning onl att föreningen må föra
frågan fralnät.
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HÄGGLUND, J. A., sekreterare och omburlsnlan.
HÄGGLÖF, R., v. häradshövding.
HÖGLUND, O. M., fil. doktor, grosshandlare.
HÖJER, T., kansliråd.

ISAKSON, A., skeppsmätare.

JANSSON, M., fil. doktor, förste aktuarie.
JEANSSON, J., vicekonsul.
JEANSSON, .TH., disponent.
J OCHNICK, J. G. A. Al", generaldirektör.
JOHANSSON, B. B., direktör.
JOHNSON, A. A:son, generalkonsul.
JOHNSON, H. A:son, konsul.
JONSSON, O., f. d. bankofullmäktig.
JOSEPHSON, HJ. S., grosshandlare.
JOSEPHSON, J., grosshandlare.
JUHLIN, J. M., godsägare.
JUHLIN DANNFELT, H. J. B:son, professor.

KASTENGREN, C. O. F., f. d. kamrer.
KEMPE, F., fil. doktor.
KEMPE, S., grosshandlare.
KEY, H., fil. doktor, redaktör.
KEY-ÅBERG, I{., byråchef.
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KINANDER, E., v. häradshövding.
J{INBERG, L. O., grosshandlare.
J{INNANDEH, O., v. häradshövding.
I{JELLANDER, A., byråchef.
I{JELLBERG, E., juris kandid~t.

KJELLBERG, J., bankdirektör.
KLEMMING, W., arkitekt.
KLERCKER, C. F. AF, envoye.
KOERSNER, A., pr~fessor.

KOLMODIN, A., bankdirektör.
KORAEN, A., juris kandidat., ombudsn1an.
KRJEPELIEN, E., assessor.
KREUGER, l., civilingenjör.
KRUHS, !{. F., direktör.
KRUSENSTIERNA, F. VON, bankinspektör.
KUYLENSTIERNA, O., kapten.
KÖHJ.JER, S.~ kansliråd.

LAGERBRING, E., kammarrättsråd.
LAGERCRANTZ, G., sekreterare.
LAGERHEIM, A., f. d. generaldirektör.
LAGER"TALL, B., v. häradshövding.
LAMBERT-MEULIJER, F., direktör, ledalnot

'1'edaktionslcommitten.
LAMM, H., grosshandlare.
LANDEN, O. W., landskamrer.
LANDIN, J., handelskemist.
LANGBORG, E., protokollsnotarie.
LARSON, A., grosshandlare.
LARSSON, E. F., grosshandlare.
LAURIN, ·P. J. G., överdirektör.
LEHMAN, M., revisor.
LETTSTRÖl\f, H., advokat.
LE\VENHAUP1', G. E., greve, godsägare.
LILTENBERG, A~., aktuarie.
LILlENBERG, N., revisionssekreterare.
LILJA, C. B., herr.
laNDGREN, R., bankofullmäktig.
LINDMAN, A., konteramiral.
LINDSTEDT, A., regeringsråd.
LINDSTEDT, A. 'V., kamrer.
LINDSTRÖM, A., bankir.
LITHANDER, E., grosshandlare.
LJUNGBERG, E.' .J., f. d. disponent.
LJUNGBERG, O., t. f. kanslisekret~rare.

LJUNG GREN, C. J., hovauditör.
L.TUNGGREN, C. J. F.,. vicekonsnl.
L.lUNGLUND, L., redaktör.
LovEN, E., grosshandlare.
LOVEN, J., grosshandlare..
.LovEN, 8. A., direktör.
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktör.
LUNJYBERn, K., direktör.

LUNDBOHM, H., fil. doktor, disponent.
LUNDSTRÖ~f, U.F., godsägnre.
LUBECK, S., civilingenjör.
LÖF, N. W., direktör.
LÖJl'GREN, B., kamrer.
LÖFGREN, E., advokat.

MAl.JM, P. L., stadskamrer.
MANNERFEJ.JT, C., fiL kandidat, ~ktuarie.

~IANNERHEIM, C., greve.
MARCUS, M., förste aktuarie.
MARTIN, E., v. häradshövding.
MATHIASSON, N. P., direktör.
MATTON-SJÖBERG, N., bankdirektör.
MAY, J., överdirektör.
MEURLING, C. H. F., direktör, kapten.
MOLANDER, C. A., grosshandlare.
MOLL, V., bankofullmäktig.
MONTELIUS, C., byråingenjör.
MONTELIUS, W., bankosekreterare.
MORSSING, l., advokat. -.
MUNTHE, G., f. d. president.

av MÖRK, A., f. d. bankkassör.
MÖRNER, K. A. G., greve, expeditionschef.

NACHMANSON, J., bankdirektör.
NEHRMAN, A. W., bankdirektör.
NILSSON, R., grosshandlare.
NORBERG, R. E., bankofullmäktig.

. NORDENFELT, P., ingenjör.
NORDENSON, E., Iued. doktor.
N ORDLINDH, A., fil. doktor, kanslisekreterare.
NORDLUND, E., kapten.
NORDSTRÖM, C.F. T., f. d. landshövding.
NORD'VALL, B., kamrer.
NOREN, H. L., disponent."
NOREN, W., hovrättsassessor.
NORIN, C. A., v. häradshövding.
NORl\fAN, K. E., aktuarie.
NORRMAN, S., matematiker.
NORSTEDT, E., bruksägare.
NYSTRÖM, B. A., förste aktuarie.
NYRTRÖl\f, M., bankdirektör.

ODENCRANTS, L..A.. , bankdirektör.
ODENRICK, J. F., grosshandlare.'
OLIVECRONA, A., häradshövding-.
OI.lROG, T.,' grosshandlare.
OLSSON, A. F. N., advokat.
OLSSON, E. A. F., direktörl

PALME, Ct., e. o. hovrättsnotarie.
PALME, INGEnERD, mngiRter :ll'tinnl.
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PALME, S. T., direktör, ledamot av reda.1ltions-
kOr1unz·,ten.

p AL1\fGUEN, II., regeringsråd.
PALMQVJSl', G., direktör.
PALMSTIERNA, E. I{., friherre, kapten.
P.AVES, E. VV., fil. och jur. kandidat, e. o. hov-

rättsnotarie.
PEYRON, L., grosshandlare.
PHILJPSON, M., bankdirektör.
PHILIPSON, W., v. hä.radshövding.
PHRAGMEN, E., f. d. professor, direktör.
PINEUS, C. M., dispaschör.
PRJNTZSKÖLD, O., förste hovmarskalk.
PRIPP, L., v. häradshövding.

~AASCHOU. T., direktör.
RABE, P. R., v. häradshövding.
RAMEI.J) F., friherre) envoye.
RAMSTEDT) V,) grosshandlare.
RAPHAEL, A., fil. doktor.
RAPPE, O. L., friherre, bankdirektör.
RETTIG, H., kansliråd.
REUTEHS'VÄRD, G., löjtnant.
REUTERSWÄRD, W., kanslisekreterare.
RIBBING, G., häradshövding.
RIBEN, K. A., v. häradshövding.
RICHERT, J. G., f. d. professor.
ROBERG, T., konsul.
ROMAN, A. J., ingenjör.
Roos, A., häradshövding.
Roos, O. W., byråchef.
ROOTH, l., e. o. hovrättsnotarie.
ROOTH, O., direktör.
RORMAN, H., fil. doktor.
ROSSANDER, C. ·A., ingenjör.
ROTHLIEB, C., amanuens.
RUBEN, G., bankir.
RYDBECK, O., bankdirektör.
RYSTEDT, O. G., civilingenjör.

SACHS) J., direktör.
SAHLIN, M., landshövding.
SALANDER, N., banktjänsten1an.
SAMZELIU8, vV., juris kandidat.
SANDEBERG, F. AF, kontorRchef.
SANNE, K., amanuens.
SCHEDIN, E., f. d. bankdirekt()r.
SCHNEJ.JL, O., grosshandlare.
SCHUL'l'Z, II., direktÖr.
SCHUMACHER, C. W., fabrikör.
SCHUMACHER, G. VV., juris kandidat, amannens.
SCHUMACHER, G. 'V., direktör.
SCJIUMBURG, R.) f. d. konsul.

SCH\VERIN, W. G. VON, friherre) godsägare.
SCHÖNMEYR, G., bankdirektör.
SERRANDER, M., civilingenjör.
SETH, P. VON, justitieråd..
SETTERGREN, G., juris kandidat.
SETTER\VALL, A., kapten.
SILFVERSV\7ÄRD, E, revisor.
SJÖDAHL, J., grosshandlare.
SJÖSTEDT, C. H., bankdirektör.
SJÖSTRAND, E., förste aktuarie.
SKARSTEDT, S. A., justitieråd.
SKOGMAN, K., friherre, kansliråd.
SMERLING, G. W., v. häradshövding.
SMITH, O., fil. doktor.
SOHLMAN, H., redaktör.
SOMMELIUS) M., direktör.
STAEL VON HOLSTEIN, A., friherre, assessor.
STEDT, N., direktör.
STERKY, O. E., krigsråd.
STIEBEL, B., försäkringsdirektör.
STJERNBERG, N. F., professor.
STOCKENBERG, J, v. häradshövding.
STOCKMAN, G., bankdirektör.
~TOCKMAN, S., fil. kandidat.
STOLPE, C. 1\1. G., direktör.
STRANDBERG, G., bankir.
STRIDSBERG, E., byråchef.
STÅLFORS, H.) t. f. professor.
SUNDBERG) E., aU1anuens.
SWARTLING, A., disponent.
SWARTLING, J., bankdirektör.
SVEDBE.RG, C., grosshan<llare.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SVEDELIUS, A. G.) f. d. landshövding.
SVENSEN) E., skriftställare.
SYBERG, F., vicekonsul.
SYDO'V, E. G. VON, bankdirektör.
SYDOW, HJ. VON,V. häradshövding.
SYDOW, O. VON, statsråd.
SÖDERBAUl\f, B., direktör.
SÖDERBERG, B., bokhandlare.
SÖDERBERG, E. G. W., ledan10t i k. bankin-

spektionen.
SÖDERBERG, J. l~., f. d. förste aktuarie.
SÖDERBERG, K. et, fil. doktor.
SÖDERBERG, O. A., generalkonsnl.
SÖDERGREN, S.~ juris ka.ndidat.
HÖDERTJIND, G·., byråchef.
SÖRRNSEN, N. G., grosshandlare.

1.'AMM, A., f. d. kontrolldirektör.
'fAMl\f, C. G. A., friherre, f. d. överståthållare.
TA]\fM, 1-1. S., hankcHrektör. .
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TERSERUS, E., bankdirektör.
THEMPTANDER, H., expeditionschef.
THIEL, A., direktör.

, 'fHORSTENSON,' A. G.; revisor.
THULIN, C. G., generalkonsul.
THURESSON, E., löjtnant.
TIGERSCHIÖLD, H., kansliråd.
TILLBERG, K., v. häradshövding.
rrISELL, G., redaktör.
TJERNBERG, B. A, f. d. bankdirektör.
'fONDEN, A., amanuens.
TOREN, K., bankdirektör.
TRANCHELL, C., direktör.
TRANCHELL, C. :F., ingenjör.
TREFFENBERG, E., e. o. hovrättsnotarie.
rrÖRNEBLADH, C., sekreterare, (ö1'eninyens sek-

?1eter(l1·(,.

ULMGREN, C. A., bankdirektör.

VALENTIN, I., direktör.
VERSTEEGH, A. N., bruksägare.

lVACHTMEISTER, H. H:SON, greve, generlll-
direktör.

WADSTEIN, T., bankokomn1issarie.
WAHLBERG, F. R., bankdirektör.
'","AHLIN, C. A., grosshandlare.
WAHLIN. C. A;, kanslisekreterare.
VVALLENBEItG, A., ryttn1ä.stare.
'VALLENBERG, G. O., envo};e.
vVALLENDERG, 1(.) ntrikpsminister.
'VAI.JI...ENBEHG, lY1., v. hiiradHhi>vJing, fÖ1·enin,.

gems ,,,lee o]'dförande.

WALLENBERG, O., kapten.
\VALLENBERG, V., ingenjör.
'VALI...NER; J., e. aktuarie.
'VALLROTH, K. A., myntdirektör.
WANBERG, T., revisor.
VYEINBERG, E., godsägare.
WESTRING, H. G., f. d. justitieråd,
WICKSELL, K., professor.
WIDEEN, A. R., kamrer.
WIDEN, P. G., advokatfiskal.
WIKSTRÖM, C., grosshandlare.
WILLBORG, W. R., kapten.
"VINBORG, T., fabriksidkare.
'V.r\HLI'N, S., kammarrättsråd.

ZETHELIUS, E. G., f. d. kanslisekreterare.
ZETHELIUS, Ji"'., överdirektör.
ZETHRJEUS, A. H., bankir.
ZIljryER.LUND, C. R., kontorschef.

ÅKER.HIELM, L., friherre, f. d. president.
ÅKERLUND, E., godsi1gare.
.XKERl\fAN, G., juris kandidat.
ÅKERMAN) R., f. d. generaldirekti>r.
J\MARK, K", docent.
ÅSTRÖJ\.r, A., disponent.
ÅSTRilM, A., docent.

ÖHl\IAN, E" grosshandlare. •
OHMAN .1:OR, E., bankir.
ÖSTBERG, G. F., rikggäldsfullrlläktig.
ÖS1'BRRCi, .J , f. <L kflmmarrattsråd.


