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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 30 januari 1928.

Ordförande: Professor ELI F. HECKSCHER.

Aftonens överläggning, vilken ingick som ett led i den av föreningen
Norden under tiden 31 januari-4 februari 1928 anordnade »danska
veckan», inleddes med nedanstående föredrag av f. danske finansministern
C. V. Bramsn(es över ämnet

Dansk Banklovgivning og dens Virkninger.

Medens man i Sverige har Banklovgivning allerede fra 1886, kom
den f0rste danske Banklovgivning f0rst langt ind i indevcerende Aar
hundrede. I Oktober 1919 vedtoges den f0rste, endnu gceldende Bank·
lov, men den traadte f0rst i Kraft i Slutningen af Aaret 1920, saaledes
at det danske Bankveesen kun har vceret underkastet Lovgivningsregler
i et saa kort Tidsrum som 7-8 Aar.

Naar den danske Banklovgivning f0rst kom paa et saa sent Tids
punkt, skyldes dette naturligvis en Rcekke vidt forskellige Aarsager;
men en af Grunclene til, at man i forrige Aarhundrede endnu ikke var
kommet ind paa Tanken om Banklovgivning, maa antages at vcere Bank
vcesenets forholdsvis sene og langsomme Udvikling i Danmark.

Fra 'sin Oprettelse i 18 I 8 har den danske Nationalbank haft SeddeI
monopol, og der har saaledes ikke senere vceret Tale om andre seddel
udstedende Banker. 1854 oprettedes en lille Bank i K0benhavn, Den
private Laanebank, men det var dog f0rst i l 857, da Privatbanken i
Kubenhavn oprettedes, at Danmark fik et egentlig moderne Bankinstitut.
I Begyndelsen 3;v 1870'erne oprettedes Landmandsbanken og Handels
banken, og disse sidste tre Banker, der hurtigt voksede sig store, ud
gjorde faktiskt den k0benhavnske Bankverden indtil Slutningen af forrige
Aarhundrede. Fra 1870'erne var der oprettet en Del mindre Banker
rundt om i K0bstcederne, men deres Betydning var forholdsvis ringe.

En st0rre Rolle, i hvert Fald med Hensyn til Indlaansmidlerne, spil
lede Spa1'"ekasserne i Danmark. Endnu saa sent som i 1895 var de
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samlede Indlaan i Sparekasserne mere end dobbelt saa store som Bank
indlaanene (Sparekasser 525 Mill. Kr. Banker 205 Mill. Kr.). Op
rindelig var den vigtigste Opgave for disse Sparekasser, hvoraf enkelte
stammer fra Begyndelsen af det 19. Aarhundrede, kun den at v~re Op
samlingssted for den mindre benlidlede Befolknings Sparemidler,- men
navnlig i den sidste Halvdel af det 19. Aarhunclrede var Sparekasserne
efterhaanden kommet ind paa at drive en Kreditvirksomhed, der i mange
Henseender kan betegnes som egentlig Bankvirksomhed.

Den danske Lovgivning kom da ogsaa forholdsvis tidligt til at be
sk~ftige sig med Sparekassernes Forhold. Under de vanskelige Penge
forhold i Midten af 1870'erne havde Sparekasserne nogle vanskelige
Aar, og enkelte maatte standse deres Betalinger. Ved st~rk Konkur
renee om Indlaandsmidler tvang de Indlaansrenten ap for hinanden.
En almindelig Diskussion om Sparekassernes Forhold rejstes. Mange
kritiserede, at de ikke holdt sig til Sparekassevirksomhed, men drev
Bankforretninger, og Sparekasserne selv holdt M0der og vedtog Maksi
1nalindlaansrente og andre Regler, der skulde dcempe Konkurreneen.
Imidlertid kom Lovgivningsmagten ogsaa· i Bev~gelse, og i 1880 blev
der vedtaget en Lov 01n Sparekasser. Det var Sikkerhedsmomentet for
Indskyderne, der var det vigtigste for Lovgivningsmagten, og der an
sattes derfor en Sparekasseinspekter til at f0re Tilsyn Ined Sparekasserne..
Derimod indeholdt Loven ingen Regler, der tvang Sparekasserne bort
fra Bankvirksomheden, og paa dette Omraade har de da ogsaa fortsat
Iige ap til vore Dage. Man fors0gte ganske vist at tr~kke en formel
Gr~nse mellem Sparekasser og Banker, idet man 0nskede at give Spare
kasserne Eneret til at anvende de saakalclte Sparekasseb0ger, d. v. s.
Kontrab0ger, som var i Indlaanerens Besiddelse, og hvori hans Konto
med Sparekassen f0rtes. Disse Sparekasseb0ger fik en Begunstigelse med
Hensyn . til Stempelafgift, medens Bankb0ger ikke skulde have saadan
Stempelbegunstigelse. Denne formelle' Gr~nse fik imidlertid ingen
praktisk Betydning, idet de fleste ~anker efterhaanden administrativt fik
samme Begunstigelse som Sparekasserne.

Sp0rgsmaalet om Banklovgivning dukker ap i Danmark efter Krisen
i 1907-08. Under denne Krise kom et Par k0benhavnske Banker,
Detailhandlerbanken og Kebenhavns GrundeJ·erbank, der begge var op
rettet i Slutningen af I 890'erne, i Vanskeligheder.' ~taten traaclte til,
og sammen med Hovedbankerne i K0benhavn blev der ydet fuld Garanti
for Bankernes Forpligtelser. Denne Garanti blev senere udvidet til at
omfatte enkelte Provinsbanker, som ogsaa var kommet iVanskeligheder.
Den offentlige Diskussion" som nu rejstes, og de Oplysninger, som til
vejebragtes, viste, at man langt fra kunde sige, at det danske Bank
vcesen var i tilfredsstillende Orden. Eksempler paa alt for vidt dreven
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Jagt efter Indlaan til meningsl0st h0je Renter viste Svagheden, N0dven
digheden af at skabe en lukrativ Anvendelse af de saa dyrt erhvervede
Indlaansmidler viste F01gerne af denne Svaghed, der gav sig Udslag i
letsindige Udlaan med altfor stor Risiko.

Der krcevedes nu offentlige Foranstaltninger til at forhindre lignende
uheldige Forhold i Frenltiden, og man gjorde da, hvad man saa ofte g0r i
saadanne Tilfcelde - man nedsatte en Kommission. Det var dog f0rst i
1910, at man var naaet saa langt, men saa blev Kommissionen ogsaa
nedsat ved h0jtidelig Lovgivningsakt, og Kommissionen fik til Opgave
at udarbejde Forslag ·til Lov om saavei Banker som Sparekasser. Ved
Komlnissionens Sammens(etning blev der taget stcerkt Hensyn til det
parlamentariske Liv, idet Rigsdagen fik 10 af 17Medlemmer. De
0vrige Medlemmer blev praktiske Bank- og Sparekassefolk, medens der
ikke blev givet Plads i Kommissionen for egentlige Bankteoretikere.
Dette var sikkert en Fejl, og de bankteoretiske Problemer har nceppe
spillet den Rolle som Grundlag for Kommissionens Arbejde, som de
burde.

Kommissionen afgav sin Betcenkning i 1912, og Betcenkningen inde
holdt dels et Forslag til Revision af den gceldende Sparekasselov og
dels et F01'slag til Lov om Banker.

Med Hensyn til Bankforslaget skriver Kommissionen blandt andet,
at den har s0gt i fremniede Lande efter et eventuelt Forbillede for en
dansk Lov om Banker, og det hedder i Betcen~ningen: }) Opmcerksom
heden har i saa Henseende s(erlig v(eret henvendt paa vart Naboland
Sverige, der har en ny og endda meget udf0rlig Lovgivning .paa Bank
vresenets Omraade; men der har indenfor Kommissionen vceret Enighed
om,' at .denne Lovgivning med dens Adskillelse mellem Emissions
bolag, solidariske Bankbolag, Bankaktiebolag etc., der er baseret paa de
langt st0rre og lnere specialiserede Forhold i Sverige, ikke egner sig
tiI Omplantning paa dansk Grund.»

Komnlissionsforslagets vigtigste Bestemmelse var uden Tvivl den,
at Bankerne, ligesom det allerede var sket med Sparekasserne i 188o,
skulde underkastes en Inspektion. 10vrigt fastsatte Forslaget bl. a., at
mindste Kapital for en Bank skulde vcere 200 000 Kr. Med Hensyn til
Sikkerheden fastsattes, at Indlaanskapitalen ikke maatte overstige det
syvdobbelte af Aktiekapitalen og Reservefonden, og 10 pCt. af Over':
skuddet skulde henlcegges til Reservefonden, indtil denne androg I Is af
Aktiekapitalen. Med Hensyn til Sp0rgsmaalet om Bankernes Likviditet
(Kassebeholdning og Kassereserve) indeholdt Forslaget derimod ingen
Bestemmelser. Der foresloges Forbud mod at opk0be eller belaane
mere end 5 pCt. af egne Aktier.

Det af Kommissionen saaledes udarbejdede Forslag til Lov om



4 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 30 JANUARI 1928

Banker blev forelagt Rigsdagen i November 1912, men det kan ikke
vrere nogen Overdrivelse at sige, at Forslagets Gang igennem Rigs
dagen baade var lang og besvrerlig. I Aarene fra Forslagets Frem
srettelse tiI 1916 blev Forslaget fremsat og behancllet 4 Gange i Rigs
dagen. Derefter laa Forslaget stille i nogle Aar, og f0rst i Aaret 1919
lykkecles det at faa vedtaget en Lov om Banker i Danmark. Aar
sagerne tiI den langvarige Rigsdagsbehandling er naturligvis nlange.
F0rst og fremmest Uenigheden mellem de forskellige Grupper i Rigs
dagen om Lovens saglige Indhold. Denne Uenighed gav sig dog sjrel
dent Udtryk med Hensyn tiI de egentlige Principper i Lovforslaget.
Ofte drejede det sig blot om, hvorvidt man skulde krreve lidt mere eller
mindre i de af Loven fastsatte Regler. Derimod spillecle Sp0rsmaalet om
Forholdet mellem Banker og Sparekasser en meget stor RoBe for Ud
sretteisen af Banklovgivningens Indf0relse i Danmark, og det ,er neppe
urigtigt at stille Sagen saalecles op, at det var Sparekassefolkene, der
ikke 0nskede en Banklov vedtaget. Dette kunde paa Forhand synes
mcerkeligt, men der er ingen Tvivl om, at Sparekasserne mente at staa
sig bedst iKonkurreneen, d. v. s. Konkurrencen om Indlaan, uden Bank
lov. .Denne Konkurrenee har altid betydet meget i Danmark og g0r
det endnu den Dag i Dag, efter min Mening hverken tiI Gavn for
Banker eller Sparekasser. Bankkrakket i 1908-09 kastede endnu Slag
skygger over Bankvirksomheden og gav den menige Mand Indtryk af
Usikkerhed overfor Bankerne. En Banklov . vilde efter Sparekassernes
Mening styrke Bankernes Position i Indlaanernes 0jne. Men dernrest
var der et ganske srerligt Forhold tiI Stede. Den ticlligere omtalte
Stempelbegunstigelse for Bank-Indlaansb0ger var ikke blevet givet siden
190I,. og alle siden da oprettede Banker havde saaledes paa dette Om
raade ikke samme Begunstigelse som Sparekasserne. Imidlertid vilde
det ved en Banklov vrere n0dvendigt at stille alle Banker ens med Hen..
syn til Stempelbegunstigelse, og det foresloges da ogsaa i Loven, at
alle Banker i saa Henseende skulde have samme Ret som Sparekasserne.
Men Sparekassefolkene 0nskede ikke at give denne Ligestilling. Spare
kasserne 0nskede at have en Srerstilling overfor Bankerne paa dette
Omraade. Konkurrencen om Indlaanene var haard, og Bankerne vandt
ind paa Sparekasserne. Bankerne var allerede kommet ap i H0jde med
Sparekasserne med Hensyn til Indlaan. I 1910 var Bankernes samlede
Indlaan ca. 700 Mill. Kr., Sparekassernes ca. 770 Mill. Kr., og i 1914
var Bankernes Indlaan ca. 900 Mill. Kr., medens Sparekassernes kun
var naaet til ca. 850 Mill. Kr. Naar Bankernes Indlaan saaledes var
steget strerkere end Sparekassernes, skylcltes det efter Sparekassernes
Formening, navnlig, at Bankerne var tilb0jelig til at give en h0jere
Indlaansrente end Sparekasserne, og der er ingen Tvivl om, at Spare-
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kasserne i hvert Fald i mange Tilfcelde havde Ret idette Synspunkt.
For at hindre denne Konkurrenee paa IndIaansrentens H0jde, blev
der nu flere Gange i Rigsdagen fra sparekasseinteresseret Side stillet
Forslag om at indf0re en bevcegelig Maksimalrente for Indlaan paa
Bankbog eller Sparekassebog. Teoretisk maa man naturligvis hcevde,
at Indf0relsen af en Maksimalrente er umulig, men i Forslagsstillernes
Fav0r maa det erindres, at der kun var Tale om at paalcegge Bankerne.
en Maksimalindlaansrente, hvis disse vilde anvende Systemet med Ind
laansb0ger; for alle andre Indlaansformer skulde Renten vcere fri.

lAarenes L0b dcempedes Striden mellem Sparekasserne og Bankerne,
og Bankloven blev som ncevnt vedtaget i 19.19. Jeg skal nu kort gen
nemgaa denne Lovs Regler og skal straks sige, at i Almindelighed er
den nugceldende danske Banklovs Regler lidet indgribende med Hensyn
tiI den fri: Ud0velse af Bankvirksomheden.

Loven omfatter kun Bankselskaber, hvor ingen af Deltagerne hcefter
personligt, og saadanne Selskaber har Eneret til at kalde sig Banker,
men i0vrigt er Bank~irksomheden frit tilladt. Der krceves ingen scerlig
Tilladelse til at oprette Banker, men en Banks Vedtcegter skal stadfcestes
af Ministeriet, f0r den kan trcede i Virksonlhed.

En Banks Aktiekapital skal mindst vcere 200 000 Kroner, heraf for
langes kun 25 pCt. indbetalt, f0r Banken kan begynde sin Virksomhed.
Resten af Aktiekapitalen skal derefter indbetales i L0bet af 3 Aar. Fra
disse ikke scerlig strenge Betingelser kan Ministeriet endda tilstaa Afvigelser.

Der findes ingen Regler angaaende Oprettelse af Filialer, og en
hver dansk Bank kan saaledes oprette saa mange Filialer, den 0nsker.
Udenlandske Banker skal dog have Tilladelse til at oprette Filialer i
Danmark.

Medens der saaledes ikke skal Tilladelse til Oprettelse af Banker i
Danmark, maa en Samrnenslutning mellem to Banker eller en Bank og
en Sparekasse ikke finde Sted uden scerlig Tilladeise. Hensigten med
denne Bestemmelse har vceret at hindre, at mindre lokale Banker eller
Sparekasser bliver opslugt af de store Hovedstadsbanker. En Tendens
i saa Henseende havde vceret stcerk i Aarene under og efter Krigen. I
Forbindelse med 0nsket om at hindre de st0rre Banker i at opsluge de
mindre staar Lovens Bestemmelse om, at ingen Bank maa erhverve eller
med Ret til at ud0ve Stemmeret belaane mere end 30 pCt. af Aktie
kapitalen i en anden Bank eller Sparekasse.

En Bank maa ikke drive anden Virksomhed end Bankvi'''ksomhed,.
hedder det i Loven, dog kan den midlertidig ogsaa drive anden Virk-·
somhed, for saa vidt dette maatte krceves til Afvikling af forud indgaaede·
Engagementer. Hvad Bankvirksomhed i0vrigt er, giver Loven en ncer
mere Udredning af, og det fremgaar heraf bl. a., at Handel med Vrerdi-
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papirer, altsaa Aktiehandel, regnes tiI Bankvirksomhed ligesaavel som
Medvirkning tiI Oprettelse af erhvervsdrivende Foretagender, d. v. s.
Emissionsvirksomhed.

Angaaende Bankers Sikkerhed bestemmes det, at deres Egenkapital,
d. v. s. Aktiekapital + Reservefond, skal udg0re mindst I/lO' af Bankens
samlede G~ldsforpligtelser. Derimod paal~gges der ikke Bankerne
Dogen Pligt til at have Reservefond eller foretage Henlceggelse til saa
clanne Fonds. I Almindelighed bestrceber de danske Banker sig dog
for at oparbejde Reservefond, og Regler herom findes i Bankernes pri
vate Vecltcegter.

lVfed Hensyn tiI Bank.ernes Likviditet fastscetter Loven, at en Bank
»til enhver Tid skal have en Kassebeholdning (herunder paa Anfordring
betalbare Tilgodehavender hos Nationalbanken) af en saadan St0rrelse,
at den i Forbindelse med Bel0bet af Beholdninger af sikre, let scelgelige,
ubelaante Kreditmidler og andre VcerdipajJirer udg0r mindst I 5 pCt.
af de Gceldsforpligtelser, som det paaligger Banken at betale paa An
fordring». Som det vil ses, g0res der ingen Sondring mellem egentlig
Kassebeholdning og Kassereserve, og hvad der skal forstaas ved sikre
og let scelgelige Kreditrnidler og andre Vcerdipapirer kan naturligvis
v~re Geostand for et meget forskelligt 51<:00.

Sp0rgsmaalet om de Krav, der skulde stilles i Bankloven med Hen
syn tiI Bankernes Likviditet har vceret Genstand for megen Dr0ftelse,
og jeg kan tiIf0je megen Strid ved Lovens Behandling i Rigsdagen.
Synspunkterne har staaet meget skarpe imod hinanden. Det ene Syns-
punkt har vceret det, at Sp0rgsmaalet om de enkeIte Bankers Likviditet
var 'af megen Betydning i en Banklovgivning. Bankerne bliver i stedse
h0jere Grad de eneste Steder, hvor Kassebeholdninger findes, i det private
Kassebeholdninger mere og mere indskrcenkes, ikke mindst ved Brugen
af Checksystemet. Som F0Ige heraf maa det ogsaa krceves, at der i
Bankerne findes en virkelig likvid Kassebeholdning. Bankerne kan selv
under normale 0konomiske Forhold blive Genstand for stcerke Krav om
kontant Udbetaling, og det maa anses for yderst uheldigt for et Bank
system, at saadanne Krav ikke umiddelbart kan tiIfredsstil1es, men at
Bankerne med deres Vcerdipapirer eller andre Kreditmidler maa gaa ud
i det aabne Marked eller til Nationalbankens Seddeikasse. Er det saaledes
n0dvendigt under normale 0konomiske Forhold at holde en rigelig Kas
sereserve, viI det vcere endnu mere n0dvencligt af Hensyn til extraordincere
Krav, som kan stilles tiI en Bank, naar de 0konomiske Forholcl i et Land
strammes, og det lllaa vcere Opgaven for det samlecle Bankveesen i et
Land ved rigelig Kassebeholdning at kunne virke som en St0dpude for
eventuel Panik og al den anden Vildskab, som kan opstaa i et Samfund
under urolige 0konomiske Tider.
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For mit eget Vedkomnlend"e var jeg en af TalsmCEndene i Rigsdagen
for dette Synspunkt; men jeg kan ikke rose mig af, at Synspunktet vandt
frem tiI Sejer. Jeg maa indnomme, at den danske Banklovs Likviditets..
regler kun imeget ringe Grad er prceget af det her frernstillede Syns
punkt.

Det andet SynsjJunkt og det, som i det vCEsentligste sejrede ved Bank-
"lovens Tilblivelse, kan jeg rnaaske betegne som ·NyttesynsjJunktet. Pen-o
gene skal g0re Nytte hedder "det, de maa ikke ligge og drive i Ban
kernes Kasse, men skal netop udlaanes og paa den Maade sCEtte Liv i
den 0konomiske Virksomhed. Det beh0ver ikke at skjules, at i hvert
Fald den st0rste Del af den praktiske Bankverden i Danmark sluttede
sig til det sidste Synspunkt og stcerkt vcergecle sig mod Paalceg om at
holde en st0rre Kassebeholclning. Motiveringen var bl. a. den, at en
st0rre kontant Kassebeholdning vilde g0re det vanskeligere for Bankerne
at give et rimeligt Udbytte til Aktioncererne. Jeg anser det paa ingen
Maade for et ligegyldigt Sp0rgsmaal, om BankaktionCErerne faar et rime
ligt Udby~te af deres Aktier, men jeg er .dog tilb0jelig til at mene, at
Sp0rgsmaalet om, hvorvidt en Banks Udbytte skulde blive r/2 eller en
hel pCt. st0rre eller mindre, maa staa i Baggrunden for det betyde
lig vigtigere Sp0rgsmaal, onl et Lands samlede Bankvcesen har en til
strcekkelig Likviditet og derigennem en tilstrcekkelig 0konomisk Elasti
citet overfor de Krav, som, hvad Dag' det skal vcere, kan stilles til et
Bankvcesen i hvilket som helst Land.

Et Sp0rgsmaal, der ber0rer Sikkerhedssynspunktet, nemlig Banker
nes Ret til at erhverve egne Aktier, var ogsaa Grundlag for Menings
forskel ved Banklovens Vedtagelse. Loven kom til at indeholde den
Regel, at ingen Bank maa belaane eller erhverve egne Aktier til et
st0rre samlet Paalydende end la pCt. af den indbetalte Kapital. Belaa
ningen maa normalt ikke overstige 75 pCt. af Papirernes Paalydende
eller den eventuelle noterede, offentlige Kurs for vedkommende Papir.
Bankinspekt0ren skal have maanedlig Opg0relse over saaledes erhvervede
eller belaante Aktier, og disse skal opf0res scerskilt i Bankens maaned
lige Balance og Aarsregnskabet.

Banklovens st0rste Betydning var uden Tvivl den, at der ind/ortes
et offentligt Banktilsyn i Danmark under Ledeisen af en Bankinspekt0r.
Loven paalcegger Bankerne Pligt til at opstille deres Regnskab efter
ncermere bestemte Regler, og Regnskaberne skal indsendes til Bankin
spekt0ren, hvis Opgave det er at unders0ge disse Regnskaber, ligesom
han gennem de indsendte' Maanedsbalancer fra de enkelte Banker skal
holde sig underrettet om Bankernes Forhold. Bankinspekt0ren skal end
videre foretage jCEvnlige Unders0gelser af de enkelte Bankers Virkemaade
og Forhold, og Bankerne har Pligt til at lcegge alt aabent for Bankin-
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spekt0ren. Skulde en Bank komme iVanskeligheder, bestemmer' Loven,
at hvis Banken foruden sit Reservefond har tabt mere end 50 pet. af
Aktiekapitalen, skal Bestyrelsen straks indkalde en Generalforsamling, og
hvis ikke Aktiekapitalen straks bringes op til 50 pet. af det oprindelige
Be10b, skal Banken trcede i Likvidation.

Saaledes kom Hovedlinjerne altsaa til at se ud i Bankloven af 1919.
Nogen Revolution i de danske Bankers daglige Liv og Fcerd bragte
den ny Banklov ikke.

lnden jeg gaar vid'ere, vil jeg ncevne, at der samtidig med Bank
lovens Vedtagelse i 1919 blev vedtaget en ny Sparekasselov. Formaalet
med de to Loves Samtidighed var egentlig det at give en skarp Af
gr~nsning mellem de to Slags Pengeinstitutter ; men efter hvad jeg forud
har meddelt om Forholdet mellem Banker og Sparekasser, viI man let
forstaa, at det ikke lykkedes at skabe en saadan skarp Afgrrensning.,
Med Hensyn til Indlaanene har Sparekasserne Eneret paa at kalde deres
Indlaansb0ger ) Sparekasseb0ger», Bankerne maa kalde deres B0ger for
»Bankb0ger», men det er ogsaa den eneste Forskel der er, idet Spare
kasserne i0vrigt har Ret til at modtage Indlaan af enhver Art og en
hver St0rrelse. Med Hensyn til Udlaansvirksomheden hedder det i Spare
kasseloven, at en Sparekasse ikke maa drive Bankforretning; men man
vil forstaa, hvor lidt den Indskrcenkning betyder, naar det i Loven til
f0jes, at hvis en Sparekasse har drevet Ve~seldiskontel'ing f0r l. April
1919, saa kan den fortscette med saadan Forretning. Ligeledes sikres
der i Loven Sparekasserne Ret til at drive Depotforretning og Bozudle;·
ning, saa det kan vcere vanskeligt nok for et i Pengeinstitutternes Ver
den ikke helt hjemmevant Menneske at opdage Forskellen paa en Bank
og en Sparekasse i Dannlark.

Den danske Banklov af 1919 har ikke haft mange rolige Aar at
virke i siden dens Tilblivelse. Som ncevnt traadte den f0rst i Kraft i
Slutningen af Aaret 1920, og allerede i 192 l begyndte Banksammen
bruddene i Danmark, f0rst lned mindre Banker i Provinsbyerne og efter
haanden ogsaa i K0benhavn. K0benhavns Diskonto- og Revisionsbank,
der under Krigsaarene var vokset op til en Storbank, maatte i Februar
1922 underkastes en Rekonstruktion med meget stcerk Nedskrivning af
Aktiekapital og ny Tilf0ring af Kapital fra Nationalbanken. Omtrent
paa samme Tidspunkt kom den celdste k0be~havnske Bank, Den private
Laanebank i Vanskeligheder og blev derefter overtaget af Landmands
banken, der beredvilligt optraadte som Redningsmand. Det varede dog
kun faa Maaneder efter denne af Landmandsbanken saalecles udviste
LEdeimodighed, f0r det blev klart, hvor slet denne Banks egne Forhold
var. l Juli I922 blev den f0rste Rekonstruktion af Landmandsbanken
foretaget. I September samme Aar kom den nceste Rekonstruktion og i
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Februar 1923 den tredje Rekonstruktion, der resulterede i, at Staten
paatog sig fuld Garanti for alle Landmandsbankens Forpligtelser. Paa
det Tidspunkt var Tab'et i Landmandsbanken opgjort til 232' Mill. Kr.~

et Bel0b, der siden den Tid er vokset tiI et ubestemt Tal, der Mand
og Mand imellem for' Tiden anslaas tiI en Del over 500 Mill. Kr.

Rundt om i Landet fortsattes Banksammenbruddene i 1922 og 1923~

og ved Udgangen af Aaret 1923 talte Statistikken ikke mindre end 32

Sammenbrud. Siden dette Tidspunkt er AntaIlet af sammenbrudte
Banker yderligere 0get, bl. a. med de to store Banker ](ebenhavns Dis
konto- og Revisionsbank, der som foran ncevnt var blevet rekonstrueret
ved Nationalbankens Hjcelp i 1922, og Den danske Andelsba1zk, der havde
vokset sig stor navnlig paa de danske Landbrugsorganisationers For
retninger.

Som enhver vil kunne forstaa, har det ikke vceret muligt for dansk
Banklovgivning eller dansk Banktilsyn at kunne 0ve IndflydeIse paa de
Bankforhold, som medf0rte saa store 0konomiske Ulykker, som jeg her
har ncevnt. Krigstidens Spekulationsvanvid havde forgiftet store Dele
af den danske Bankverden, og saadant f0rer n0dvendigvis til Under
gang. Himmelraabende Misgreb og indtil Svindel grcensencle Letsindighed
og Ligegyldighed overfor selv de mest minimale Krav til Sikkerhed har
prceget de sammenbrudte Bankers Ledeise.

Bankinspektionens Opgave overfor disse uhelclige Bankforhold har i
det store og hele maattet indskrcenke sig til den rent talmcessige: at
vcere med til Opg0relsen af Underskuddet. Paa den anden Side vil
man sikkert ogsaa indr0mme, at den danske Banklovgivning ikke har
nogen Skyld i de uheldige Forhold, som Bankkrakkene afs10rede. Jeg
fremhcever dette med fuldt Overlceg, idet jeg ved, at man fra enkelte
Sider er tilb0jelig til at hcevde, at Bankvcesenet har klaret sig bedst i
de Lande, som ingen Banklovgivning har haft. Danrnark er et lysende
Eksempel paa det modsatte. Vi har ikke kendt Banklovgivning, og vi
har set de selvst~ndige og frie Bankledeiser styrte deres Selskaber i
Afgrunden som paa Kommando. Friheden. og Selvstcendigheden synes
ikke i Danmark at have givet scerlig rosvcerdige Resultater.

Selv om det danske Banktilsyn siden dets Oprettelse saa at sige
kun har haft Tid tiI at arbejde paa sin egentlige Gerning mellem Sla
gene, mener jeg, at Institutionen i de forl0bne Aar har virket tilfreds
stillende og har skabt sig en Position indenfor Bankverdenen.

Det viI vcere forstaaeligt, at Sp0rgsrnaalet om en Udvidelse af Bank
lovgivningen netop er kommet frem paa Grundlag af de tidligere Bank
sammenbrucl. Man saa, hvilke Fejl der var begaaet, og det laa ncer at
unders0ge, om den gceldende BankJovgivning maatte antages at vcere
tilfredsstillende. Jeg tror) mari uden Overdrivelse kan sige, at de fleste i
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Danmark var af den Anskuelse, at den gceldende Banklovgivning burde
forbedres. Den danske Rigsdag har da ogsaa beskceftiget sig indgaa
ende med' dette Sp0rgsmaal. I December 1923 blev der forelagt en ny
Banklov af Handelsministeren i det davcerende Venstreministerium. Loven
blev imidlertid ikke fcerdigbehandlet. I Foraaret 1924 kom der et social- .
demokratisk Ministerium i Danmark, og dette Ministeriums Handels
minister fremsatte i Oktober 1924 Forslag til en ny Banklov. Heller
ikke denne Rigsdagssarnling fik dog Forslaget fcerdigbehandlet, men
efter at Forslaget paany var fremsat i Oktober 1925, opnaaedes der
Enighed mellem sa1ntlige politiske Partier i Folketinget om et Udkast til
en ny For1nulering af Bankloven, og denne Enighed var opnaaet paa et
Grundlag, som havde vundet Tilslutning fra Bankerne i Danmark, der
underhaanden var holdt ajour med Forhandlingerne. lnden .Lovforslaget
var naaet gennem Landstinget i Efteraaret 1926, indtraadte der imidler
tid Ministerskifte, og Lovforslaget kom ikke lcengere i den Rigsdagssam
ling. Det Venstreministerium, som efterfulgte det socialdemokratiske, hat
atter fremsat Banklovforslaget, og dette behandies for Tiden i et Udvalg
i IJandstinget.

Da det Forslag, der nu behandies i den danske Rigsdag, saaledes
i hvert Fald paa et Tidspunkt har haft enstemn1ig Tilslutning fra samt
lige politiske Partier, maa der vel vcere Sandsynlighed for, at det i hvert
Fald i Hovedtrcekkene naar fretn til endelig Vedtagelse, og jeg skal der
for omtale det nye Forslags Stilling til visse Hovedpunkter indenfor
Banklovgivningen.

Sp0rgsmaalet om Koncessionssystemets Indf0relse i dansk Banklovgiv
ning var rejst i det socialdemokratiske Regeringsforslag, men er atter taget
tilbage, saaledes at der paa dette Omraade ingen Forandring foreslaas. Det
foreslaas, at. Banker og Sparekasser skal vcere eneberettigede til ved
Henvendelse til Offentligheden at tilbyde sig som Modtager af Indlaan.
Det skal saaledes ikke vcere forbudt private eller andre Institutioner at
modtage lndlaan, men man maa ikke henvende sig til Offentligheden
derom.

Med Hensyn til Sikkerhedssp0rgsmaalet foreslaas det, at en Banks
Egen-Kapital skal udg0re mindst 10 ·pCt. af Bankens samlede Gcelds- og
Garantiforpligtelse. Den nuvcerende Lov omhandler kun Gcelds· men
ikke Garantiforpligtelser. Lovforslaget indeholder Pligt til at henlcegge
mindst 20 pCt. af det aarlige Udbytte til en Reservefond, med mindre
Bankens Egen-Kapital udg0r mindst 15 pCt. af Bankens samlede Gcelds
og Garantiforpligtelser.

Med Hensyn til Likviditeten foreslaas det nu, at der g0res en Sond
ring mellem egentlig Kassebeholdning og Kassereserve. Banker, hvis
Aktiekapitaloverstiger henholdsvis 20 Mill. Kr. og 5 Mill. Kr., skal
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have en kontant Kassebeholdning paa henholdsvis 3 og 2 pCt. af Ban
kens Gceldsforpligtelser, og Banker med mindre Aktiekapital skal have
I pCt. i kontant Kassebeholdning. 10vrigt bibeholdes de nugceldende
Regler. Efter min Mening er disse Likviditetsbestemmelser ikke til-
fredsstillende og praktisk talt nceppe bedre end i den nug~ldendeLov.

Paa to Omraader indf0rer det ny danske Banklovforslag reelt nyt
Indhold; det er med Hensyn til Forslaget om Udlaansbegrcensning og
med Hensyn til at hindre »z'nte1'locking directorates». Som Begrcensning
af Udlaan foreslaas det, at Banken tiI en' enkelt Kunde kun nlaa yde Kredit
eller paatage sig Garanti for et BelBb af indtil 35 p Ct. af Bankens Egen
Kapital. Ved Beregningen af de 35 pCt. kan der dog bortses fra Kredit,
som er ydet med ganske scerlig Sikkerhed efter ncermere fastsatte Reg
ler, og den samlede Direktion. og Bestyrelse kan ved enstemmig Beslut
ning lade en enkelt Kundes I{redit stige indtil 50 pCt. I saadanne Til
fcelde skal der dog gives Indberetning til Bankinspekt0ren. Med Hen
syn til Bankens 0vrige Forretninger foreslaas det navnlig, at en Bank
ikke uden Bankinspekt0rens Samtykke maa eje fast Ejendorn til h0jere
Vcerdi end 20 p Ct. af Bankens Egen-Kapital. Herfra undtages dog
Ejendom, som Banken selv skal bo i. Ligeledes foreslaas det, at en
Bank ikke uden Bankinspekt0rens Samtykke maa eje Aktier til en st0rre
samlet Vcerdi end 50 pCt. af Bankens Egen-Kapital. Disse Begrcens
ninger i Udlaansfriheden tager netop Sigte -paa Misforholdene i de sam·
menbrudte Banker. I mangfoldige Tilfcelde skyldtes Sammenbruddene
netop overdreyen Kreditgivning til enkelte Kunder.

Det danske Banklovforslag har endvidere 011sket at prcecisere, at
en Bankdirekt0r skal vcere Bankdirekt0r og ikke Altmuligmand rundt
om i de Selskaber, som Banken driver Forretning med. I den Hensigt
foreslaas det, at en Bankdirekt0r i en Bank ikke som Indehaver, Be
styrelsesmedlem, Funktioncer eller paa anden Maade selv maa drive eller
deltage i Lede~sen eller Driften af anden Erhvervsvirksomhed end Ban
kens. Fra denne Bestemmelse g0res der dog Undtagelse for Direkt0rer
i Banker lned en Aktiekapital af ikke over 500 000 Kr. og for Filial·
bestyrere i Filialer nled en Balance under 5 Mill. Kr. I-Iensigten med
disse Bestemrnelser er klar, men er det heldigt at gennemf0re dem?
Alle kan vcere enige om, hvor nyttig det er, at en Bankdirekt0r med
Flid varetager sin Banks Interesser - men, vil man fra visse Sider sige,
kan han netop g0re dette i tilstrcekkelig Grad, naar han ikke faar I~ej

lighed til at deltage i andre Selskabers Leclelse og scerlig i de Selska
bers Ledeise, som Banken skal finansiere? Det er givet, at denne Argu
mentation har rneget for sig, for saa vidt som den forudscetter, at Bank
direkt0ren virkelig er Bankens Reprcesentant i det paagceldende Selskab;
men Ulykken er, som Kendsgerningerne i hvert Fald i Danmark har
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vist mangfoldige Gange, at Forholdet Iet bliver vendt om, saaledes at
den paagceIdende Bankdirekt0r, der vceIges ind i et Selskabs LedeIse,
netop ikke bliver Bankens Reprcesentant i Selskabet, men bliver Sel
skabets Reprcesentant i Banken, og dette vil igen betyde, at et saadant
SeIskab er for stcerkt overfor Banken og faar Kredit uden tilstrcekkelig
Sikkerhed - med andre Ord: Bankens Interesser scettes paa Spil. Det
er disse Synspunkter der har vceret raadende ved Reglernes Indf0relse i
det danske Forslag, og jeg for mit Vedkommende mener, at Synspunk
terne er rigtige, Det danske Forslag aabner dog Mulighed for, at Ban
ken kan delegere en Direkt0r eller et Medlem af sin Bestyrelse tiI paa
Bankens Vegne at f0re Tilsyn med de af Banken finansierede Forret
ninger, men det tilf0jes, at den paagceldende ikke maa modtage noget
Vederlag derfor af vedkommende Forretning. Man har 0nsket, at han
ikke skuJde kunne ledes i Fristelse.

I Almindelighed maa det siges, at Bankinspekt0rens Indflydelse ud
vides efter det ny Forslag. Paa forskellige Omraader vil hans Sam
tykke vcere at indhente med Hensyn tiI Grcensetilfcelde i Bankens 0ko
nomi. For i nogen Grad at modvirke at Bankinspekt0ren i for h0j Grad
skulde f01e sig som en Politiembedsmand, har man i den nugceIdende
Banklov, og det er bibeholdt i det ny Forslag, fastsat at Bankinspekt0
rens Afg0relse af Banken kan indankes for Ministeriet. Paa dette Punkt
f0jer Forslaget nu et nyt Led ind, idet der foreslaas nedsat et sagkyndigt
NC'evn paa 7 Medlemmer, som, hvis Banken 0nsker' det, skal afgive Er
klcering i en til Ministeriet appelleret Sag og desuden i vi~se scerlige Til
fcelde skal vcere afg0rende som Appelinstans for Bankinspekt0rens Hand
linger. Idette Ncevn skal Nationalbanken, de k0benhavnske Banker og
Provinsbankerne have hver en Reprcesentant, og Landets Erhvervsorga
nisationer skalogsaa reprcesenteres.

Hvorvidt det er heldigt at indf0re en saadan Appelinstans har der
vceret delte Meninger orD, og jeg for mit Vedkomnlende h0rer til dem,.
der er i Tvivl om Rigtigheden deraf. Jeg mener, at Bankinspekt0rens
Ansvar i nogen Grad svcekkes ved Oprettelsen af et saadant Ncevn.
Paa den anden Side forekomnler det mig, at .der er 'noget rigtigt i den
Tanke, at Bankinspekt0ren ikke b0r staa helt alene, naar han skal trceffe
sine Afg0relser. For Sveriges Vedkommende har man som bekendt
fors0gt at hjrelpe herpaa ved at g0re Bankinspektionen til en kollegial
Institution.

Under Forhandlingerne i Rigsdagen om Banklovforslaget fremkom
der en Tanke, der diskuteredes stcerkt, men som dog ikke har fundet
Udtryk i det nu foreliggende Forslag. Det var Sp0rgsmaalet om Op
rettelse/t af eJt feelles Garantif011d f 01' sa1ntlige Banker i Dan1nark. Et
Forslag herom var udarbejdet og gik ud paa, at enhver Bank aarlig
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skulde yde 1 0/00 af sine Indlaansmidler til den ncevnte Fond. Denne
Garantifond skulde anvendes til ~t0tte for Indlaanere i Banker, der var
kommet i Vanskeligheder, og Fonden skulde have en Bestyrelse, hvor
Bankerne selv skulde have en stcerk, men dog ·ikke helt afg0rende lnd
flydelse. Det, der ligger til Grund for Tanken om en saadan Garanti
fond, er naturligvis Forsikringsprincippet. Man kan forsikre sig mod
Skade, og Loven kan ogsaa tvinge en Bank til saadanne Forsikringer,
men Sp0rgsfi1aalet er jo, om der her er Tale om Risiko af almindelig
hcendelig Art, saaledes som ved de fleste Forsikringssystemer. Jeg an
ser dette for at vrere tvivlsomt og man kan forstaa Utilb0jeligheden hos
den kloge og forsigtige Bankmand til at ville betale Risikoprcemien for
den Skade, som hans letsindige og udygtige Kollega paaf0rer en kon
kurrerende Bank.

-Jeg har nu skildret Hovedlinjerne i det foreliggende Banklovforslag.
Om det bliver Lov i Danmark, t0r jeg ikke sige. Men jeg tror, det
vilde vrere heldigt for Bankerne, at Forslaget snarest blev Lov. Ban
kerne f0rer for Tiden en meget haard Kamp med Sparekasserne om
Indlaan. I Bankernes Glanstid, i Aaret l 920, ~ndrog Bankernes sam
lede Indlaan i Danmark ca. 4 270 Mill. Kr., medens Sparekasserne kun
havde ca. 1 460 Mill. Kr. Siden er Bankernes Indlaan gaaet stcerkt ned,
naturligvis for en Del ved Tab og Likvidationer, men ogsaa ved, at lnd
laanene gaar til Sparekasserne. I 1925 havde Bankerne 2 120 Mill. Kr.,
Sparekasserne 1 870, og i 1926 var Bankernes Indlaan gaaet ned til
l 975 Mill. Kr., medens Sparekassernes Indlaan var steget til l 9 10 Mill.
Kr. Sparekasserne er saaledes naaet op paa Siden af Bankerne igen.

Der kan nceppe vcere Tvivl om, at denne Tilb0jelighed til at trcekke
Pengene ud af Bankerne i nogen Grad skyldes svigtende Tillid fra Pub
likulns Side overfor Bankerne. Vedtagelsen af en ny Banklov i Dan
mark vilde sikkert i nogen Grad vcere i Stand til at skabe 0get Tillid
til de danske Banker.

Härefter yttrade sig:

Herr Ordföranden: Det har i samband lued den danska veckan hållits
så många vackra tal för Danmark, att jag icke har mycket att tillägga. Jag
kan dock icke undgå att säga, att här föreligger en uppgift av stor betydelse,
som fått en mycket lämplig utformning just genom sådana sammanträden som
det vi nu hålla. Det nordiska samarbetet skall skapa möjlighet till utbyte av
kulturresultat mellan länderna, göra våra fyra stater till en kulturell enhet,
trots att de politiskt äro fyrdelade. Det är därför som det förefallit n1ig sär
skilt välbetänkt, att n1an denna gång lagt en nordisk vecka i den formen, att
olika områden få se representanter från grannlandet och därvid bli i tillfäll e
att lära av detta andra lands erfarenheter.

Vi ha i själva verket av f. finansminister Bramsnres' innehållsrika och
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givande föredrag sett, hur många likhetspunkter de danska erfarenheterna er
bjuda lned de svenska, och vi ha därigenom även fått nytt ljus över våra
egna förhållanden. Det passar sig icke, att ordföranden som sådan gör dis
kussionsinlägg, och jag 'vill därför endast i förbigående påminna on1, hur
brännande frågan om förhållandet mellan affärsbanker och sparbanker är just
hos oss.

Professor S. Brisman : Jag tror, att alla instämma med vår ärade ord
förande i hans tack till f. finansminister Bramsnces för hans vänlighet att
komma hit och för den klara redogörelse för den danska lagstiftningen, som
han gav oss. Jag tror, att vi litet var också särskilt gladde oss åt de möj
ligheter, som detta gett, att jämföra våra erfarenheter med Danmarks.

Vad beträffar förhållandet mellan affärs- och sparbanker, son1 professor
Heckscher on1nämnde, tycks det enligt f. finansminister Bramsnces föreligga
den skillnaden' gentemot våra förhållanden, att i Danmark är det sparban
kerna, som äro förargade på affärsbankerna för att dessa ge en för hög ränta.
Här i Sverige ha vi ju haft en motsatt variation av problemet. Det är ju
alltid lyckligt, att förhållandena icke äro alldeles lika här i världen.

Det största intresset för oss alla anknöt sig väl till redogörelsen för
lagen rörande affärsbankerna. Där föreligga en hel del ganska intressanta
jämförelsepunkter mellan Sverige och Danmark. Förhållandena ha ju fogat
det så, att vi båda två haft en parallell utveckling av stort intresse. Dan
mark skapade sin banklag år 19 l 9, då högkonjunkturen stod på sin topp
punkt och innan krisen hade kommit. I Sverige olnarbetade vi vår banklag
vid precis samma tidpunkt. Båda skaffade vi oss alltså en banklag med an
ledning av högkonjunkturens erfarenheter. Sedan kom krisen och lågkon
junkturen, och vi ha båda sökt tillämpa erfarenheterna därifrån. I Danmark
fick man det Stauningska förslaget år 1924, som nu ligger under behandling
i riksdagen och som ser ut att i allt väsentligt bliva antaget. I Sverige
fingo vi förra året banklagstiftningskommittens betänkande. Utvecklingen har
sålunda gått fram parallellt, och vi ha båda så att säga sammanfattat våra
erfarenheter från såväl .hög- som lågkonjunkturen.

Vad som -först slår en vid jämförelse mellan den danska lagen av 1919
och vår lagstiftning är, att man i Danmark från början lade sin lagstiftning
vida mindre ingripande än hos oss. Den danska lagen innehåller ett betyd
ligt mindre antal förbud. Man möter denna skillnad med detsamma. Ban
ker få i Danmark stiftas fritt. Någon prövning från regeringens sida som
här finns icke, om det är lämpligt eller icke, att banken i fråga bildas. Det
finns ej heller i Danmark något monopol på bankrörelse för bankerna, utan
det är endast fråga om själva ordet »bank» får användas eller ej.

I förbigående sagt vill jag komplimentera danskarna för det eleganta
sätt, varpå de löst den svåra definitionsfrågan om vad som skall menas med
en bank. I Danmark lyder den definitionen ungefär så, att en bank är en
inrättning, som bedriver bankverksamhet. Den defini60nen har alltid tilltalat
mig såsonl varande synnerligen enkel och lättfattlig.

Enligt den danska lagen av 19 I 9 har. en bank fullständig frihet att
öppna filialer, under det att däremot sammanslagnjngar av banker äro för
bjudna. Det sjsta förbudet. är en smula överraskande, eftersom man i Dan
nlark icke haft några sammanslagningar att tala om efter våra begrepp. F.
finansminister Bramsnres nämnde visserligen om ett par fall, men det impo-



DANSK BANKLOVGIVNING OG DENS VIRKNINGER

nerar icke mycket på oss, SalU haft den största banksa111manslagningsrörelsen
i världen näst England.

Vidare ha bankerna i Danmark enligt I 9 I 9 års lag full rätt att äga
aktier. Såvitt jag kunnat se, finns det icke heller i den danska banklagen
den begränsning) sonl vi ha, att lån icke få utlämnas på mindre än två namn.
Vidare har man enklare och lättare bestämlnelser för likviditeten.' F. finans
minister Bramsnres nämnde, att de danska bestämn1elserna i detta fall dels
skulle vara' oklara, dels icke skulle vara tillräckligt betryggande. På den
punkten får jag nog anmäla en avvikande mening, fastän det här nog när
mast rör sig om smakfrågor. F. finansminister Bramsnres ville ha en större
fond av flytande kapital i bankerna. Jag tror för min del, att det icke
är mycket bevänt med detta, ty det må vara i hur flytande form som helst,
så kan det vid en kris ändå icke drivas in. Det behövs på finansväsendets
område icke mer än en enda frostnatt för att alla flytande medel skola vara
frusna till is. Det enda möjliga vore, att bankerna hölle större kassor, men
jag tror nog, att man i allmänhet funnit, att den saken är lika bra ordnad
genom att låta centralbanken hålla litet luera i reserv. Bestämmelserna om
likviditeten tycker jag äro enklare än våra. Man har i Danmark den enkla
regeln, att likvida tillgångar äro sådana, som icke äro belånade på annat
håll, under det att vi genom bankinspektionen hava fått en uppräkning av
sådana tillgångar. De svenska bestämmelserna kunna medföra sådana ano
malier såsom exempelvis att riksbanksmässiga växlar icke godkännas, utan ban
kerna bliva tvungna att rediskontera växlarna i riksbanken och köpa obliga
tioner för att kunna uppvisa den fastställda likviditeten. Jag tror sålunda,
att de danska bestämmelserna därvidlag äro minst lika bra som våra.

Jag kan kanske också tillägga, att bestämmelsen i den danska lagen, att
bankens kapital skall uppgå till 1/10 av bankens förbindelser, motsvarar
ungefär vår .bestämmelse om att insättningarna få uppgå till högst åtta gånger
de egna medlen.

De ändringar i den danska lagen, som framlagts i det Stauningska för
slaget och som nu äro på väg att genomföras, äro, som f. finansminister Brams
nres nämnde, att filialbildning endast får ske med regeringens samtycke, att
rätten att äga aktier inskränkes till 5o % av kapitalet, att banken icke får
till en och samma kund låna ut mer än i allmänhet 35 % av det egna ka
pitalet, och att det införts en del småbestämmelser om direktörer, auktori
serade revisorer och sådana saker. Det är ju tämligen säkert, att detta för
slag blir antaget. Jämför lnan det med den svenska lagen, finner lnan, att·
det endast på en punkt är strängare än vad vår banklag nu är eller är ifråga
satt att bliva, och det gäller begränsningen av kreditgivningen till en enda
kund. Den inskränkning, som där föreslås i det danska förslaget, ha vi icke
vågat oss på. Den svenska bankkommitten har n1åst stryka det. Den har
i stället föreslagit en allmän och mycket menlös bestämmelse, i själva verket
rent meningslös, nämligen att man icke får ge så stora krediter till en kund,
att det sätter bankens soliditet i fara. Det kan ju folk begripa på egen hand.

Detta var som sagt den enda punkt, där den danska lagstiftningen även
med de Stauningska ändringarna är strängare och mera genon1gripande än
hos oss. I många andra avseenden är den däremot friare. Banker kunna
lättare bil das. Rätten för andra än banker att taga emot insättningar är
fortfarande ograverad. Bankernas rätt att besitta aktier är tydligen i reali
teten större än hos oss enligt den redan gällande lagen. Den danska be-
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stämmeIsen i detta stycke har också den stora fördelen, att den är så oer
hört enkel. I vår banklag har man nyss ändrat denna paragraf på ett så
dant sätt, att det ser ut, som om man bara hade ändrat för att göra det
krångligare. En annan sådan krånglig paragraf är den, som handlar om för
hållandet mellan insättningar och fonder, men den är ändå bara en barnlek
,emot den paragraf, som handlar om rätten att äga aktier, ty den är en full
ständig juridisk feberfantasi. Jag har alrlrig sett maken. Man skulle vara
frestad att rösta för avskaffandet av bankernas rätt att äga aktier bara för
att få bort denna paragraf ur lagen. Redan med vår nuvarande lag är emel
lertid den saken friare i Danmark. Vidare har man som sagt i Danmark icke
begränsningen med två namn för ett lån.

Ännu större skulle naturligtvis skillnaden bliva mellan de båda ländernas
lagstiftningar, om bankkommittens förslag hos oss skulle gå igenom. . Den
har visserligen lossat litet grand på förbudet att icke ge lån på mindre än
två namn, men förslaget innehåller absolut förbud att äga aktier och att be
låna emissionsbolags aktier, för att icke tala om en del andra bestämmelser,
som det skulle bliva för långt att nu gå in på.

På det hela taget äro de danska bankerna betydligt friare än våra, om
också skillnaderna icke äro så stora. Trots att de båda länderna arbetat
mycket oberoende av varandra, är det rätt intressant att se, att det är samma
huvudpunkter, som i båda länderna komnlit upp i diskussionen. Emellertid
får man nog det intrycket, att, när vi gjort en lag för högkonjunkturen och
en lag för lågkonjunkturen och allt borde vara färdigt, råder det en viss dis
proportion mellan orsak och verkan, särskilt vad lågkonjunkturen beträffar.
När man sett, hur denna kris drabbat bankerna och vilka förluster som då
gjordes, och så läser bankkommittens förslag, då får man intryck av att man
vill skydda sig för en orkan lued en hönsfjäder. Det är så pass små juste
ringar, som kommitten har att komma med, att motsättningen mellan dessa
<och den stora katastrofen ter sig rätt så grotesk.

Den svenska kommitten säger, att vi skola anpassa oss efter krisens er
farenheter ~ Jag har då gjort mig den frågan: Om vi haft detta utmärkta
förslag .genomfört, innan krisen kom, hur stora förluster skulle då bankerna
ha undgått? Ja, det är en fråga, som naturligtvis är rätt så svår att besvara.
Jag vill dock för min del gissa på I 000 kronor eller något sådant. Jag kan
icke se, vad som egentligen skulle ha gjort någon skillnad. Man skulle ju
möjligen kunna peka på förbudet att belåna emissionsbolags aktier, men så
länge det icke finns något förbud att belåna sådana aktier, som emissions
bolagen äga, tror jag icke, att det "skulle kunna göra så synnerligen stor skill
nad. Det var ju på sådana .saker som Kopparbergsbanken och Värmlands
banken och andra banker gjorde sina stora förluster.

Jag tror, att man kan säga, att vad en banklagstiftning kan göra, är att
förhindra rena flagranta, uppenbara missbruk under normala förhållanden.
För det ändamålet bör lagstiftningen vara till. Att däremot råda bot på kris
tidsförhållanden är helt enkelt omöjligt av det enkla skälet, att man icke kan
binda några, icke ens bankdirektörer allför mycket. Det är visserligen sant,
.att en bunden man icke kan göra någon skada, men han kan icke heller
göra någon nytta. Vårt samhälle är inrättat så, att man måste riskera något.
Man får lov att låta folk gå obundna och lita på att det i stort sett är dug
ligt folk, som kommer fram. Jag medger däremot liksom f. finansminister
Bramsnres sade, att banklagstiftningen har psykologisk betydelse. Den ger
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folk förtroende för bankerna, och den är därför önskvärd från bankernas
sida. I Danmark har den saken tydligen spelat större roll än hos oss. Den
är sålunda önskvärd framför allt av psykologiska skäl, men vad som står i
den tror jag icke spelar någon vidare roll.

Riksgäldsfullmäktigen dr K. Hildebrand : Jag skall tillåta mig att be
röra en fråga, som mera tillhör bankpolitiken än lagstiftningen. Denna fråga
anknyter sig direkt till inledarens föredrag. Vi hörde där om den tävlan om
inlåningen, som i Danmark ägde rum mellan sparkassorna och bankerna.
Inledaren nämnde dock icke något om bådas räntepolitik. Då denna fråga,
såsom ordföranden redan omnämnt, är' mycket aktuell här i Sverige, vore det
av intresse att få höra litet närmare härom. Frågan är, för att göra den
tydligare, om det är någon skillnad i bankernas och sparkassornas inlånings
räntor i konkurrensen om sparkapitIet, eller om man håller samma inlå
ningsräntor.

Bankdirektör K. Dahlberg: När jag hörde redogörelsen över de för
ändringar i 19 19 års lagstiftning i skärpande riktning, som i Danmark torde
bliva lagfästade i dessa dagar, filosoferade jag helt naturligt över de verk
ningar, som sådana bestämmelser skulle ha haft på det svenska bankväsendet
och det svenska näringslivet, om vi hade haft dem hos oss. Det var sär
skilt en bestämmelse, som jag fäste mig vid, och som jag tror för Sveriges
vidkommande skulle ha varit till mycken olägenhet och skada, om den hade
funnits de sista tio, femton åren eller något mera. Det var den bestämmel
sen, som förbjuder en bank att till ett och samma företag lämna större
kredit än som motsvarar 35 % .av bankens fonder. Jag förstår, att en
sådan bestämmelse kunnat väcka sympatier i Danmark, ty det har ju delvis
varit just sådan kreditgivning, som gett anledning till olyckor och kata
strofer. Över huvud taget är det ju ganska naturligt, att det nya danska
förslaget kommit att skrivas med hänsyn till de färska erfarenheterna av in
träffade kalamiteter, och att därför en sådan bestämmelse blivit medtagen.
Här i Sverige skulle det emellertid enligt min mening ha varit till mycket
stor olägenhet att ha haft en dylik bestämmelse. Jag föreställer mig också,
att när, som vi hoppas, snart nog en normal och god uppblomstring i det
danska näringslivet kommer till stånd, bestämmelsen i fråga kommer att visa
sig medföra olägenhet där också.

I Sverige ha ju de senaste årtiondena utmärkts genom uppbyggandet av
industriföretag med exportriktning av helt enkelt oerhörda dimensioner. Dessa
industriföretag ha skapat värden åt det· växande svenska folket av sådan be
tydelse, att vi måste betrakta dem såsom för vår nationella välfärd oumbär
liga. Jag tänker på sådana företag som exempelvis Grängesbergsbolaget,
Tändsticksbolaget, L. M. Ericsson, Kullager och Separator. Det har varit
skickliga och djärva uppfinnare och organisatörer, som byggt upp dessa före
tag. Sverige var ju från början ett kapitalfattigt land. De ha därför varit
nödsakade att i stor utsträckning anlita kreditvägen. Bankerna ha under de
årtionden, som gått, stött dem på ett sätt, som många gånger måste beteck
nas som djärvt, och på ett sätt, som förvisso icke skulle varit möjligt, om vi
haft en dylik begränsning av storleken av de krediter, som aven bank må
lämnas till ett och samma företag eller, i olika former, till en och samn1a
koncern. Det har emellertid lyckats, och man får nog säga helt allmänt, att
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dessa industrier nu ha nått en sådan utveckling, att de icke längre' kräva till
närmelsevis ett sådant on1edelbart stöd från de svenska kreditgivarnas sida,
som tidigare varit fallet, detta bland annat därför, att det internationella kapi
talet numera står till deras disposition på ett helt annat sätt än tidigare.

Hade en sådan bestämmelse som denna om de 35 procenten funnits
under de sista årtiondena, skulle, såvitt jag förstår, .det icke varit möjligt att
i Sverige bygga upp dylika industriföretag. Man kan ju fråga sig, vad det
i sådant fall skulle blivit av de stora uppfinningarna och de stora organisa
törerna. Ja, det troliga är väl, att uppfinningarna gjorts och organisatörerna
fått sitt arbete, men. det som nu fått stanna i Sverige skulle ha sökt sig ut
rikes i stor omfattning på ett tidigt stadium. Det troliga är väl, att herr
Kreuger hade suttit exempelvis i NewYork, herr Wincrantz i London och
herr Prytz i Paris såsom ledare av internationella företag med tyngdpunkten
förlagd i något av de stora finansländerna och med Sverige såsom en liten
provins bland de många andra. De stora fördelar, som Sverige fått däri
genom, att dessa företag trots sin expansion utåt dock. behållit rötterna i
Sverige, behållit sin huvudledning här, behållit huvudmassan av sin tillverk
ning och sin beskattning här, hade vi då fått undvara.

Jag tror därför, att det skulle vara till Danmarks gagn i det långa lop
pet, om den ifrågavarande bestämmelsen icke bleve lagfästad, utan att man
liksom hos oss i mån av behov sökte skydd mindre i stela lagbestämmelser
än i tillsynsmyndighetens goda omdöme och aktivitet. Min övertygelse är, att
bestämmelsen skulle kunna bliva till mycken olägenhet.

.Direktör Albin Johansson: Jag gjorde mig under föredragets gång den
frågan, om det kan ha varit olikheterna i banklagstiftningen i Danmark och
i Sverige, som ha medfört, att de danska bankarna ha förlorat så mycket
mera än de svenska. Kan icke förklaringen ligga däri, att det danska nä
ringslivet i så hög grad är byggt på produktion av livsmedel, för vilka pro
duktionstiden ju är betydligt kortare än för exempelvis det svenska skogs
bruket, vartill råvarorna funnos inom landet redan långt före kriget. Om jag
uppföder t. ex. grisar med majs, som inköpts till alltjämt stegrat pris och efter
sex månader får igen endast hälften eller tredjedelen av vad jag gett ut, är
det ju tydligt, att det måste bliva stora förluster. Då allt ekonomiskt liv är
san1lat i bankerna, tycker jag därför icke det är så förvånansvärt med de stora
bankförlusterna. Kanske har jag orätt på denna punkt, men jag har ändå
velat föra fram min tanke, då det finns många som äro av samma upp
fattning. Den tidigare danska »banklagstiftningen » har sympatier även här
i landet.

F. finansministern C. V. Bramsnres: Jeg takker de rerede Deltagere
Diskussionen for de fremsatte Bemrerkninger og for de Oplysninger, som

er givet om svenske Forhold.
Paa et Punkt er jeg uenig med Professor Brisman, nemlig med Hensyn

til Likviditeten. Jeg forstod, at Professor Brisman mente, man helst skulde
lovgive saa lidt som muligt om Bankernes Likviditet og overlade denne Sag
tiI Bankerne selv, idet man regner med at have en Reserve i Centralbanken.
Ja, det er selvf0lgelig godt nok, at man har en saadan Reserve, men man b0r
dog efter min Mening ikke lregge mere paa Centralbanken end n0dvendigt.
Da private Kassebeholdninger mere og mere forsvinder paa Grund af det nu-
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vrerende Betalingssystem, maa der vrere Kassebeholdninger andet Sted, nemlig
i Bankerne, og man kan ikke n0jes lued alene at have en Reserve i SeddeI
banken. Bankerne maa have kontante Reserver som en Slags Risikoprremie
mod Bevregelserne i det 0konomiske Liv. leg ser heller ikke, hvorfor Ban
kerne skulde undlade at holde god Likviditet. Den' eneste Ulempe er jo den,
at Udbyttet mulig bliver 1/2 eller I pCt. mindre, men dette synes mig ikke
at vrere nogen Landsulykke. Denne Ulrempe er i hvert Fald den eneste, sonl
Bankerne i Danmark har klaget over, naar der har vreret Tale om Indf0relse
af Lovgivning om kontant Kassebeholdning.

Rvad Sp0rgsmaalet om Rentefoden ved Indlaan i Sparekasser og Banker
angaar, er der stor Forskel i de forskellige Dele af Danmark. I K0benhavn
holder saavei Banker som Sparekasser en relativt lav Indlaansrente, for Tiden
omkring 3 1/2 pCt., hvad der anses for lav Rente i Danmark. I andre Byer
og paa Landet giver saavel Banker som Sparekasser betydeligt h0jere Rente,
5 pCt. eller mere. Det er efter min Mening un0dvendigt at give saa h0j
Indlaansrente. Forholdene i K0benhavn viser, at det er muligt at skaffe sig
Indlaanskapital til langt lavere Rentesatser.

Efter min Mening er det et psykologisk Problem, hvor IndIaansrenten
skal srettes. Jeg trenker ikke paa, at man skal kunne ophreve de 0konomiske
I~ove om Rentens Dannelse. Men naar man ser den store Ulighed i Ind~

laansrenten i de forskellige Dele af et lille IJand som Danmark, maa man
indr0mme, at det ikke kan vrere 0konomiske Aarsager, der giver sig Udtryk
her. Nu konkurrerer Sparekasser og Banker Renten op for hinanden. Rvis
man enedes om at srette Indlaansrenten noget ned, vilde man sikkert faa de
samme Indlaan. Hvem har Skylden? Ja, for Tiden paastaar Bankerne i
Danmark, at det er Sparekasserne, der driver Renten op. Det er ikke mange
Aar siden, at Sparekasserne sagde det samme om Bankerne. J eg tror, de faar
dele Skylden. .

Rvad angaar Forslaget i Bankloven om at begrrense Udlaaningen til en
enkelt Kunde til 3S pCt. af Bankens Egenkapital, er det her sagt, at noget
saadant skulde vrere umuligt i Sverige af Hensyn tiI l~andets store Industri
foretagender. Saadanne Indvendinger er ikke gjort i Danmark fra Storban
kernes Side, 'derimod har de nlindre Banker ment, at det vilde virke uheldigt
for dem. Efter min AnskueIse b0r dette Sp0rgsmaal imidlertid ikke ses alene
fra den Side. Der er jo andre Maader at skaffe Industrien Kapital paa end
Banklaan. Men Banken skal staa til Regnskab overfor sine Indskydere. Det
er Indskydernes Penge, der staar paa SpiI, og det forekommer mig, at Banken
af Hensyn tiI Indskyderne maa begrrense sin Risiko hos den enkelte Kunde.
Indskyderne i en Bank maa have en F0lelse af Sikkerhed.

Nu siger man, at Bankdirekt0rerne b0r selv tneffe det rette. Ja, hvis
en Bankdirekt0r ikke var udsat for Paavirkninger og Fristelser ude fra, saa
vilde megen Banklovgivning vrere overfl0dig. Men vi ved jo, hvor strerkt
Trykket kan vrere, og han handler jo aItid i den bedste Hensigt. Havde vi
i Danmark haft en Begrrensning som den, der nu foreslaas, vilde vi have
sparet mange Banksammenbrud - og langt, langt st0rre Bel0b, end Professor
Brisman synes at antage.
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Det för aftonen uppställda öyerläggningsämnet

Den svenska flygtrafikens ekonomi och dess
framtidsutsikter

inleddes med nedanstående föredrag a~ Civilingenjören Fritz Egne!!.

Med tacksamhet har jag mottagit det hedersamma uppdraget att
vid Nationalekonomiska föreningens sammanträde i dag inleda frågan om
den svenska trafikflygningens ekonomi och dess framtidsutsikter. Jag är
livligt övertygad om att många skäl tala för att vi måste fortsätta med
en utveckling av det svenska trafikflyget, även om de rent ekonomiska
resultaten ej verka vidare uppmuntrande, och jag tror, att detta önske
mål befordras därigenom, att frågan blir belyst från olika sidor och att
särskilt i denna krets förståelse vinnes för de synpunkter, som motivera
en kapitalinsats på lång sikt och med ringa vinstmöjligheter.

Vi kunna ej tala om någon egentlig svensk trafikflygning förrän år
1924, då A.-B. Aerotransport bildades och öppnade trafik på' linjerna
Malmö-Köpenhamn, MalmÖ'-Hamburg och Stockho1tn-Helsingfors med
hjälp i form av postmedel för linjen Malmö-Hamburg, vilka under året
utgingo med sammanlagt kr. 63 500:-. Detta första försök gjordes
under förhoppning om att en regelbunden statssubvention skulle kunna
erhållas för trafikens upprätthållande under de närmaste åren, och denna
infriades också genom riksdagens beslut år 1925, varigenom för upp
rätthållande av trafiken på linjerna Malmö-Hamburg-Amsterdam och
Stockholm-Helsingfors till förfogande ställdes ett belopp att utgå i form
av kilometersubvention. Härjämte bildades en lånefond för att under
lätta finansieringen av nödigt materialinköp. Ett avtal kom sedermera
till stånd mellan staten och A.-B. Aerotransport, som i bolagets händer
lade skötseln av den subventionerade lufttrafiken.
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För att vinna en orientering över de ekonomiska faktorerna och
trafikens omfattning kunna följande siffror anföras. Av subventions
medel har bolaget erhållit i runt tal:

192 5
1926

192 7
Bolagets förlust per 3

1
/ 12 1926 utgjorde cirka . .

Således summa förbrukat kapital kronor

300000: 

450000: 

570000: - I 320000:

400000: 

I 720000:-

Göteborg .

Malmö •..

Stockholm ..

Härtill måste emellertid läggas förlusten under 1927, varjämte hän
syn måste tagas till att avskrivningarna i bolaget varit väl knappa, så
att man kan säga, att under treårsperioden i runt tal förbrukats kr.
2000000: -.

Inköpsvärdet av bolagets materiel, reservdelar o. dyl. belöper sig
till cirka kr. 2 000 000: -. Till dessa kapitalutlägg måste för bildens
fullständigande medtagas de på flyghamnarna nedlagda kapitalen. Dessa
äro i runda tal:

I 150000:

636000: 

200000: 

1986000: 

vartill komma ifrågasatta utbyggnader i Malmö .. 942 000: 

2928000: -

Härav har eller skall staten släppa till kr. 1 376 000: ~.

Av posttrafikmedel har bolaget under treårsperioden 1925-1927 er
hållit kr. 91 000: -.

Trafikens omfattning i sin helhet såväl som vid de olika flygham
narna framgår av följande uppställning:

192 5 1926 192 7
Passagerareantal ... 2277 3397 2 812

Post, kg 6 142 9991 6998

Gods, kg 37 229 57 320 82 901

Flugna kilometer . . · 277 557 266 193 249 825

Antal flygplan, som angjort hamnarna .•.

Passageraretrafik, inkommande och utgående

Post och gods.) inkommande och utgående, kg

Stockholm

748

4432

30 416

Göteporg Malmö

198 987

781 6023

2 134 68 841

Utöver passageraretrafiken på de subventionerade routerna har bo
laget haft ett nära tre gånger så stort antal passagerare på rundflyg-
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ningar o. dyl" vilken trafik emellertid endast kan tillmätas betydelse ur
propagandasynpunkt.

Till luftfartslånefonden har avsatts totalt kr. I 300 000: -, varav kr.
180000: - till hangarbyggnader i Malmö. Av resterande belopp kr.
I 120000: - äro per 31/12 1927 kr. 990400: - utlånade. Lån ur fonden
förräntas med 5 %.

Bolaget begagnar för trafiken på sina linjer maskiner av Junkers
konstruktion, en mindre typ rymmande 2 a 3 passagerare, för vilken
flygningen subventionerats med kr. I: 50 åren 1925-1926, numera kr. I: 85

per km, och en större typ rymmande 9 a la passagerare, för vilken flyg
ningen subventionerats med kr. 2: 10 åren 1925-1926, numera kr. 2: 50

per km.
Amorteringen av lånen ur luftfartslånefonden sker med visst belopp

per timme, som materielen varit i bruk, och har till grund för beloppets
uträknande förutsatts, att landflygplan skola amorteras på 4 000 timmar,
sjöflygplan på 3 000 timmar och motorer på I 000 timmar. Dessa siffror
stämma överens med vad som är bruklig amortering i de utländska tra
fikföretagen, dock förutsättes därvid, att flygplanen hava en årlig drift-'
tid av c:a I 000 timmar, så att full amortering uppnås inom 4 år. Hos
oss är utnyttjningsfaktorn mindre än hälften, varför vi skulle uppnå full
amortering först efter 8-10 år, en väl lång tid med hänsyn till den
snabba utvecklingen av konstruktionerna.

Till belysande av omfattningen av bolagets verksamhet kan anföras,
att år 1927 inkomsterna av subvention jämfört med övriga trafikinkom
ster voro i det närmaste lika. Statens tillsats representerar således unge
fär hälften av bolagets totala inkomst.

På linjen Malnlö-Amsterdam upprätthålles trafiken tillsammans med
det holländska bolaget Koninklijke Luchtvaart Maatschappij och på lin
Jen Stockholnl-Helsingfors i samtrafik med Aero Aktiebolag, Helsing-'
fors. Taxorna för personbefordran hava fastställts i överensstämmelse
med de principer, som göra sig gällande på det europeiska lufttrafik
nätet och utgöra jämfört med andra kommunikationsmedel:

Järnväg
I:a 2:a

. 169: 70 III: 50

Lufttrafik

Malmö-Paris. • . . . . . 208:

Malmö-London. . . . . . 220:

Stockholm-Helsingfors . . 100:-

192 : 20 142: 10

Båt
I:a

5°:-

Under de första förhandlingarna mellan staten och A.-B. Aerotrans
port hade bolaget mycket vidlyftiga planer på uppbyggandet av ett
stort svenskt trafiknät. Sålunda tänkte man sig förutom de nu trafike
rade linjerna Malnlö-Amsterdam och Stockholm-Helsingfors ytterli
gare linjerna Malmö-Warnemtinde, Malmö-.Göteborg-Oslo, Stock-
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holm-Luleå, Stockholm-Göteborg-London och Stockholm-Warne
mtinde. Bolaget begärde för att starta detta trafikprogram ett tioårs
kontrakt med varierande subventionsbelopp, som skulle nå sitt maximum,
kr. 800000: -, åren 1927-1928 och sedan successivt sjunka till kr.
200000: -. Den erfarenhet, som nu föreligger, visar, att de vid denna
tidpunkt gjorda beräkningarna voro alltför optimistiska, och program
met blev ävenledes, som vi veta, betydligt beskuret. De linjer man till
sist enade sig om, måste betecknas som i stort sett väl valda. På huvud
linjen Malmö-Amsterdam vinna svenska resande till Frankrike och Eng
land, vilka ej efter arbetsdagens slut hinna med sovvagnarna Malmö
Hamburg, effektivt ett dygn. Helsingforsrouten realiserar en tidsvinst
av 18 till 20 timmar, men härav blir för resande från· och till Stockholm
vid resa till Helsingfors blott 4 a 5 timmar och vid resa till Stockholm
blott 2 timmar att betrakta som effektiv besparing, beroende på att bå
tarna kunna utnyttja natten. För transitoresande, som från och till Stock
holm kunna utnyttja nattåget, ställer sig förhållandet gynnsammare. För
dem blir hela tidsvinsten effektiv. Av de båda routerna är Helsingfors
routen av det största trafiktekniska intresse, ty i den mån som vi bliva
satta i tillfälle att utveckla trafiken att omfatta större delar av året,
komma vi här att möta svårigheter, som äro för vårt land och för våra
klimatiska förhållanden säregna och för vilkas övervinnande vi äro täm
ligen hänvisade till oss själva.

Över passagerare- och godsfrekvensen föres inom kommunikations
departementet av luftfartsmyndigheten en statistik, ur vilken en del siffror
i detta sammanhang kunna vara av intresse.

I 4) MotsvarandelP "O

~ § Procent ut- antal beta- Procent ut-
~ > Sträcka nyttjade be- lande passa- nyttjade be-
::s .....

-rå talade person- gerare per talade tonkilo-
J-I Q) kilometer meter I:o,.c tur
~

fl)

"O c=
• .-c Q)

från till 1926 1926 1926~~ 1927 192 7 192 7

Malmö Amsterdam 7°,1 60,4 6,31 5,44 62,6 52,319/4_1/10
Amsterdam Malmö 52,3 53,2 4,71 4,79 52,8 67,7

I

Stockholm Helsingfors 57,2 47,0 1,72 3,52 67,8 54,52/5_1/10
Helsingfors Stockholm 69,2 54,6 2,08 4,13 . 71,4 55,1

Malmö Göteborg 4°,2 39,0 2,47 1,66 33,0 41,21/6_16/
7

Göteborg Malmö 45,1 52,5 2,81 2,23 37,1 56,1
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Man finner av dessa siffror, att flygmaterielen på våra router nytt
jas ut ungefär till 50 a 60 % av sin transportkapacitet. Då bolaget som
bekant bedrivit en synnerligen energisk och i förhållande till affårsvo
lymen stor propaganda, så torde det ej vara möjligt att under nuva
rande förhållanden väsentligt öka utnyttjningsfaktorn. Man märker fast
mera en sjunkande tendens i passagerarefrekvensen. Detta förhållande
är ej något säreget för oss utan stämmer nog med den allmänna utveck
lingen, om man undantager Tyskland, där förhållandena ligga annorlunda,
då en fortsatt kraftig utveckling av flygtrafiknätet pågår.

Det är uppenbart, att en vidare utveckling av trafikflygningen krä
ver gynnsammare ekonomiska förutsättningar än de föreliggande. Det
ligger då nära till hands att peka på tarifferna och undersöka, om dessa
kunna höjas. Jämför man biljettkostnaderna med järnvägs- och båtre
sorna, så kan man med hänsyn till resornas övriga omkostnader med
någon approximation säga, att det är lika dyrt att flyga som att resa
första klass tnellan Malmö-Paris eller London. Däremot ställer det
sig något dyrare att flyga än att taga båt till Helsingfors. Emellertid
belastas flygtrafiken aven del omkostnader, som i detta sammanhang
måste beröras. En flygpassagerare har rättighet att medföra 15 kg fritt
bagage, men därutöver måste han betala avgift för varje kg; för linjen
Malmö-London eller Paris är taxan kr. I: 60. Övervikten kan sålunda
bliva rätt betungande. Många passagerare önska dessutom, då de be
gagna lufttrafiken, försäkra sig mot den extra risk, som denna kan inne
bära. Premierna äro härför på linjen Malmö-London eller Paris 1,6 0

/ 00 •

Lufttrafiken kan sålunda ej i sitt nuvarande skick upptaga en eko
nomisk konkurrens med övriga kOlnmunikationsmedel, utan den måste
räkna med att få betalt för den tidsvinst, den realiserar. Man frågar
sig då, huruvida det ej är möjligt att få mera betalt för denna tidsvinst
i dessa tider, då lösen ju är »tid är pengar». En närmare undersökning
av detta spörsmål pekar emellertid hän på, att härför kräves en ytter
ligare teknisk utveckling av flygtrafiken. Det är nödvändigt, att den
realiserade tidsvinsten blir effektiv, och härför kräves större regularitet.
Driftsä~erheten på flyglinjerna har varit utomordentligt god, men regu
lariteten lämnar ännu en del övrigt att önska. Med regularitet menas
procenttalet turer, som fullgöras inom en viss maximitid, som fastställes
med hänsyn till att tidsvinsten skall kunna bliva effektivt utnyttjad.
Regulariteten rör sig omkring 90 %, och detta är från teknisk synpunkt
sett ett mycket vackert resultat, men det tillfredsställer ej affärsmannen.
Denne måste framför allt, då han planlägger utnyttjandet av sin tid,
kunna räkna med bestämda tider. Han vill sålunda ej taga risken att
komma för sent, och av denna anledning blir för mången lufttrafiken
för osäker.
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Vad postbefordran beträffar, så åsättes för närvarande i Sverige ett
vanligt brev ett luftporto av 10 öre. Posten betalar till bolaget en ersätt
ning per kg transporterad post, och denna ersättning utgår med kr.
7: 20 per kg för linjen Malmö-London eller Paris och med kr. 3: 60

per kg för linjen Malmö-Amsterdam eller Stockholm-Helsingfors. Räk
nar man med att ett vanligt brev väger genomsnittligt 15 gr, så erhåller
posten i inkomst av luftposten per kg kr. 6: 60. Sålunda innebär ovan
nämnda avgift knappast någon uppoffring från postverkets sida.

Slutligen hava vi frakttrafiken, och av de lämnade siffrorna framgår,
att denna stegrats år från år. Den frakttariff, som tillämpas, är på lin
jen Malmö-London kr. 2: 40 per kg. På linjen Malmö-Paris har i år
fraktsatsen nedminskats från kr. 2: 40 till kr. 1: 85 på grund av krav
härpå från de samarbetande utländska linjerna. Synpunkterna på frakt
befordran genom lufttrafik äro rätt skilda. Den mest optimistiska rikt
ningen talar om upprättande av särskilda fraktrouter. Även om man
skulle kunna nedbringa flygkostnaderna något genom att använda för
godstrafik särskilt lämpade maskiner, så kan jag ändock ej finna ut några
varuslag, som kunna motivera sådana linjer, i all synnerhet om de för
sin existens måste subventioneras. De varor, som skola sända.s ge
nain luften, böra vara av den beskaffenheten, att den snabba transporten
förskaffar dem ett högt värde vid ankomststationen. Så' länge godset
endast medtages för utfyllnad av passagerareplanens lastkapacitet, bör
varan även vid avsändningsplatsen hava ett mycket litet värde, så att
risken för kvarliggande ej medför för stora förluster. Ett stickprov av
det på Malmö-Amsterdam-linjen transporterade godset visar följande
sammansättning:

Blommor ...••.

Tidningar ..•..

Matvaror och frukt

Automobil- och maskindelar

Manufaktur och konfektion.

Diverse ..•.' •••.•.•

l l »

10 »

9 »

16 »

Flygtrafiken torde sålunda i sitt nuvarande utvecklingsstadium knap
past kunna påräkna att få mera betalt för sina tjänster, än vad som nu
är förhållandet., Man kan ej heller påräkna en ytterligare stegring av
kilop:1etersubventionen. Staten har härvid redan gått längre, än vad som
från början var förutsatt. Då återstår att undersöka, huruvida man kan
förbättra det ekonomiska resultatet på annat sätt. Först och främst
måste givetvis en sträng sparsamhet på alla punkter genomföras i vad
som berör bolagets. administration och skötsel. Bolaget måste, såvitt
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jag kan se, koncentrera sitt arbetsprogram på att sköta de subventio
ne'rade linjerna och släppa på den visserligen mycket värdefulla men ej
absolut nödvändiga insatsen, som gjorts i allmänt propagandasyfte för
att väcka intresset för flygning över huvud taget och trafikflygning i
synnerhet. Staten måste räkna med att den subventionerade trafiken
handhaves av ett vederhäftigt företag, och i ännu högre grad är det
från det intresserade privatkapitalets sida sett en mycket rimlig fordran,
att kapitalet ej förbrukas, om också någon förräntning ej kan ställas i utsikt.

Stora poster på utgiftssidan äro de direkta driftkostnaderna och
materielens amortering och underhåll. De svenska linjerna begagna en
materiel, som ej lämnar något övrigt att önska i fråga om driftsäkerhet,
men som visat sig dyr att underhålla. Ett lufttrafikföretag får natur
ligtvis ej under några förhållanden eftersätta driftsä~erheten, men det
föreligger tillräcklig erfarenhet av andra flygplanstyper, som visat sig
lika driftsäkra men synas giva bättre ekonomiskt resultat. Under en
resa, som jag företog i slutet av förra året för att sätta mig in i mate
rielfrågan, besökte jag bl. a. England och träffade där det engelska' trafik
flygets främste man, Sir Skefton Branker. Han hade ungefär samma
uppfattning om trafikflygningeris ekonomi, som den jag kommit till, men
hoppades mycket aven utveckling av materielen och omnämnde, att den
år 1927 på 'linjen London-Paris insatta stålmaskinen »Argosy» med
luftkyld Jaguarmotor syntes kunna nedbringa kostnaderna högst väsent
ligt, vederbörande trodde med över 50 %.

För att i stort sett komma till bästa möjliga ekonomi måste man
ävenledes iakttaga, att det råder förnuftiga proportioner mellan det ka
pital, som bundits i .permanenta anläggningar och materiel, och det, som
uppoffras i form av subventio~. Jag anser, att i detta avseende en viss
brist på proportion uppstått. I början av mitt föredrag påpekade jag,
att man i flyghamnar bundit c:a kr. 3 000 000: - och i materielinköp c:a
kr. 2 000 000: -, men subventionsmedlen utgå endast med kr. 500 000:-.

Detta senare belopp tillåter ej en effektiv ptnyttjning av materielen. Så
lunda hade våra svenska flygplan förra året en genomsnittlig drifttid av
350 timmar, då 900 a I 000 timmar är normalt på kontinenten. Ett så
litet utnyttjande fördyrar kostnaderna per km på samma gång som amor
teringstiden blir för lång och förorsakar bolaget svårigheter, då det skall
följa med utvecklingen och utnyttja de förbättringar, som framkomma.
För att uppnå ett gynnsammare förhållande i detta hänseende hemställde
A.-B. Aerotransport om subventionsbeloppets höjande till kr. 750000:-,
och jag anser, att det ur ekonomisk synpunkt skulle vara synnerligen
välbetänkt, om riksdagen ville beakta dessa synpunkter.

Jag kan väl förstå, att det nu lämnade underlaget för bedömande
av trafikflygningens ekonomi ej kan verka vidare upplyftande, men innan
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man tager ståndpunkt till frågan, huruvida det lönar sig att fort.sätta
med uppoffringarna, måste hänsyn tagas till att trafikflyget innebär ett
jättesteg i utvecklandet av våra kommunikationsmedel, som tagits i hård
kamp mot stora svårigheter. Man får ännu ställa de ekonomiska ford
ringarna i andra rummet och, innan man fixerar sin ståndpunkt, under
söka flygtrafikens utvecklingsmöjligheter och de sekundära fördelar, som
en trafikflygning medför.

Den erforderliga förbättringen av regulariteten är mindre beroende
på en ytterligare utveckling av själva flygmaterielen än på utvecklanclet
av organisationen på land för de olika linjerna. Förseningar bero näm
ligen numera sällan på materielen utan oftast på väderleksförhållandena,
framför allt på osiktigt väder. Redan nu har man gjort lyckade försök
med radiopejlingsstationer, förmedelst vilka flygaren kan vägledas, då
han för att undvika dimma behöver gå upp ovanför molnen. Även pro
blemet att landa i dimma synes närma sig sin lösning, och har man väl
en gång hunnit så långt, kommer regulariteten i hög grad att ökas. Men
även om så sker, visar det sig, att vårt gamla kommunikationsmedel,
järnvägen, förblir en svår konkurrent till flyget. Både för passagerare
och post äro nattågen flygets svåraste konkurrent. För orter, som ligga
på en lagom nattågsresas avstånd från varandra, kan flyget knappast
realisera någon effektiv tidsvinst. För kortare distanser kan en bekväm
lighetsvinst uppnås, men det blir först på de längre distanserna, som den
effektiva vinsten fullt kommer till sin rätt Utvecklingen av det europeiska
flygnätet pekar även i denna riktning, ty där utsträckas linjerna mer
och mer, och man är allmänt av den uppfattningen, att flygets stora
betydelse först kommer till sin rätt på de mycket långa distanserna.
England och Holland arbeta sålunda på utsträckandet av sina linjer till
Indien och kolonierna. Tyskland börjar utsträcka sina dagslinjer till
Italien och Spanien och planlägger ävenledes flerdagslinjer över land till
den yttersta östern. Här i Sverige kunna vi naturligtvis ej tänka på
att utbygga v~ra linjer efter dessa mått, utan vi måste inskränka oss
till att söka få goda förbindelser med de oss närliggande europeiska flyg
centra. Att såsom Tyskland bygga ut ett inhemskt nät torde ej bliva
ekonomiskt möjligt dels på grund av att den realiserade tidsvinsten i
de flesta fall blott blir en bekvämlighetsvinst, dels också därför, att tra
fikbehovet, som kan tänkas vilja betala, vad flygtrafiken kostar, ej är
tillräckligt stort.

En mera effektiv konkurrens kommer flyget att kunna bjuda järn
vägen, då nattrafik blir möjliggjord. Tyskland har redan upprätthållit
sådan trafik på linjen Berlin-Königsberg med gott resultat. Utbyggandet
aven sådan linje är elnellertid kostsam. Luftfyrar måste upprättas för
att vägleda flygplanen vid siktigt väder. Radiopejlingsstationer måste
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även finnas, väl utmärkta nödlandningsplatser äro erforderliga, och slut
ligen måste såväl landningsplatserna som flygplanen vara utrustade med
särskilda anordningar för belysning i landningsögonblicket.

Slutligen kräver man av ett kommunikationsmedel, som skall kunna
inkopplas i vårt kommunikationsväsende, att detsamma kan upprätthålla
förbindelserna året runt. Annars kan allmänheten ej inrikta sig för ett
effektivt och ekonomiskt utnyttjande av kommunikationsmedlet. De
redan påpekade fordringarna på att kunna flyga i osiktigt väder och
mörker äro ofrånkomliga betingelser härför, men det tillkommer för vårt
vidkommande särskilda svårigheter. Vi måste nämligen då hava en flyg
materiel, som kan uthärda vårt vinterklimat och som kan starta och
landa, då snö och is betäcka jorden. Flygtrafiken inom andra länder
står ej inför samma svåra problem, utan· dessa svårigheter äro speciella
för oss och måste övervinnas med egna krafter, om vi över huvud taget
skola kunna hoppas ernå full effektivitet på det svenska flygtrafiknätet.
Av denna anledning har jag också framkastat, att man i programmet
borde upptaga upprättandet aven linje från Stockholm till övre Norr
land och börja dess trafikerande i form aven ren postlinje. Denna
linje måste delvis bliva ett experiment, och lnan kan då på en post
linje taga något större risker än på en passagerarelinje. Genom att steg
för steg utveckla en sådan linje kunde vi måhända vinna erforderliga
erfarenheter för lösande av de tekniska problem, som uppställa sig.

Man måste säga, att rent tekniskt sett har utvecklingen av flygvä
sendet gått framåt utomordentligt snabbt, och man kan redan i dag
skönja möjlighet att övervinna många av de svårigheter, mot vilka fly
get ännu' i dag kämpar. Hela denna" utveckling kommer emellertid att
kosta mycket pengar och andra uppoffringar, och man kan därför ej
förutse, att trafikflygningen ännu under lång tid framåt skall kunna bliva
ekonomiskt oberoende. Detta förhållande är emellertid ej något säreget
för flyget utan torde vara normalt för alla tekniska utvecklingar i deras
begynnelse. Man kan då fråga sig, varför flyget för sin utveckling måste
vädja till hjälp av allmänna medel, då annan teknisk utveckling kom
mer till stånd utan sådan hjälp. Ja, detta beror nog på att flyget be
finner sig i ett särskilt fatalt läge. Flyget är och förblir under lång tid
framåt huvudsakligast ett krigsvapen och försvarsmedel, och trafikflyg
ningen har uppstått som en avläggare till flygvapnet och subventioneras
av denna anledning över allt av statsmakterna. Andra tekniska framsteg
tillkomma på grund av teknisk entusiasm och förhoppningar, som kunna
utlösa om ej direkt ekonomisk dårskap så likväl ett visst ekonomiskt
lättsinne, som ställer erforderliga medel till förfogande och bereder mark
för kqmmande gynnsammare resultat. Trafikflyget kan ej locka med
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några stora förhoppningar om framtida vinster, men är icke dess mindre
ett led i utvecklingen, som är värt ekonomiska uppoffringar.

. Även hos oss har det vid de debatter, som föregingo beslutet om
anslag till subventionering av trafikflygningen, framhållits, att därmed
skulle vinnas fördelar ur försvarsberedskapssynpunkt. Förhållandena äro
desamma i alla länder, och det kan i detta sammanhang vara av intresse
erfara, vad som på andra håll offras för samma ändamål. Subventio
neringen av trafikflygningen utgjorde år 1926:

i England

» Frankrike .

» Holland

) Polen ..•

» Tyskland ...

• kr. 2 5°0000: 

» I 700000:-

9°0000: -

» l 200000:-

» 14000 000: -

Den tyska siffran är ju uppseendeväckande men måste ses mot bak
grunden av att Tyskland ej får besitta något flygvapen.

Vinsten ur försvarsberedskapssynpunkt är emellertid beroende av vissa
förhållanden. Trafikflygningen måste begagna en lämplig materiel, som
kan tillverkas i landet och som, så långt det är möjligt, är av ensartad
beskaffenhet med flygvapnets. Jag kan ej underlåta att här understryka
vikten av denna synpunkt och av att tnaterielen är av sådan beskaffenhet,
att den kan tillverkas inom landet av inhemska råmaterialier. Detta krav
har betydelse såväl ur nationalekonomisk som försvarssynpunkt. Ett
flygvapen, som ej är baserat på en inhemsk tillverkning av såväl mo
torer som flygplan, har ett betydligt reducerat värde och kan under vissa
förhållanden, såsom hel isolering, inom kort tid bliva alldeles värdelöst.
Man måste beklaga, att denna synpunkt ännu ej vunnit beaktande, och
man får endast hoppas, att den sorglöshet, som i detta hänseende gjort
sig gällande, ej kommer att bliva bestraffad. Till någon del bero för
hållandena måhända på en bristan~e teknisk upplysning om flygvapnets
roll i ett kommande krig. Visste var och en, vad konsekvensen av ett
luftangrepp numera kan innebära, så hade måhända känslan för den egna
säkerheten förmått väcka intresset hos dem, som ännu stå likgiltiga in
för frågan.

En utveckling av trafikflygningen måste sålunda baseras på en fort
satt uppoffring av allmänna medel efter ungefär de nu gällande nor
merna, men härutöver kommer givetvis även att behövas stöd av pri
vatkapitalet, och då måste ett resultat kunna påvisas, som, även om det
ej kan ställa någon förräntning i utsikt under den närmaste tiden, giver
en viss säkerhet för att kapitalet ej förbrukas. Detta är ju ur ekono
misk synpunkt sett ej glänsande, men jag hoppas, att min utredning
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bibringat herrarna en uppfattning om att andra värden därigenom ska
pas, som äro av sådan betydelse, att de väl motivera en fortsatt upp
offring av såväl pengar som arbete.

Härefter yttrade sig:

Kapten C. Florman : Då jag icke i .förväg kunnat taga del av ingenjör
EgnelIs föredrag, skall jag be att få följa detsamma och endast angiva de
punkter, där jag såsom verkställande direktör i Aktiebolaget Aerotransport kan
ha några tillägg eller erinringar att göra.

Ingenjör Egnell sade, att det från staten och enskilda tillskjutna kapi
talet använts under en tidrymd av tre år. I själva verket är det väl rikti
gare att säga fyra år, .eftersom vi började vår trafik våren 19 2 4. Jag vill i
detta sammanhang även påpeka, att anledningen till att affärerna för bolaget
i början gingo så dåligt ihop var, att vi år 1924 fingo driva vår trafik utan
annan ersättning från staten än betalning för postföringen. Denna ersättning
var visserligen något större än den,. som nu utgår, men den var å andra
sidan betydligt mindre än den subvention, som sedan erhölls. Även under
år 192 S fingo vi under ett par månader driva trafiken utan någon subven
tion. Härtill kommer, att subventionen under åren 1925-1926 var lägre än
enligt de nuvarande bestämmelserna, som· började tillämpas först år 1927.

Inledaren sade, att .det hittillsvarande ekonomiska resultatet icke var
vidare uppmuntrande. Det är ju visserligen sant, men jag ber dock att få
framhålla, att det är mycket svårt att draga några slutsatser för en så kort
verksatnhetstid som fyra år. Under det första året använde vi dessutom en
mindre maskintyp, med vilken man icke egentligen kunde vänta sig att er
hålla ett framgångsrikt resultat, och först de sista tre åren ha vi använt en
större maskintyp. Subventionen var ju också som sagt i början lägre ~n för
närvarande, och först sista året fingo vi en subvention, som var jämförlig
med vad som brukas i andra länder. Det finns för närvarande endast ett
land i Europa, där man ger en lägre kilometersubvention än hos oss. Alla
andra länder ge högre subvention, i vissa länder till och med dubbelt så
stor som hos oss.

Då vi sålunda använt den större maskintypen endast under tre år, och
under det första och andra av dessa erhållit en för låg subvention, så kan
Inan egentligen icke begära så mycket av dessa år. För år 1927' föreligga
emellertid mera glädjande siffror för det ekonomiska resultatet. Ehuru resul
tatet ännu icke är fullt justerat, kan jag ju nämna, att medan vi år 1926
hade en förlust på 285 000 kronor, tycks förlusten för år 1927 komma att
inskränka sig till enbart S 000 kronor, alltså en förbättring med 280 000

kronor. Siffrorna inkludera i bägge fallen hyra och ränta på de staten till
höriga större lnaskinerna men exkludera avskrivning på de små maskinerna,
vilken avskrivning för båda åren rör sig omkring 30 000 iL 40 000 kronor.
Uppgifterna äro sålunda fullt jämförbara.

Beträffande trafikfrekvensen delar jag icke inledarens pessimistiska syn
på saken. Det är sant, att Aerotransports passagerareantal på Amsterdam
linjen förra. året gick ned, men detta berodde därpå, att vi år 1926 befunno
oss i skarp konkurrens med det holländska företaget, under det att vi år
1927 hade inlett ett vänskapligt samarbete. De flesta passagerarna äro ju
skandinaver och vilja så gott som alla flyga med den svenska linjen. Under
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år 1927 överläto vi emellertid åt den holländska linjen en hel def passage
rare, som vi annars skulle ha kunnat taga, därför att vi på grund av det in
ledda samarbetet fördelade trafiken lika. Våra biljettinkomster på Amsterdam
och Helsingfors-linjerna hava från år 1926 till år 1927 stigit med 50 000

kronor, ett bevis för att i varje fall utbytet av passageraretrafiken varit bättre,
även om icke flera personer suttit i våra maskiner.

Bolagets egna trafikinkomster, alltså exkl. subventionen, ha från år 1926

till 1927 stigit från 476 000 till 589 000 kronor eller med l 13 000 kronor.
Samtidigt ha 'glädjande nog utgifterna sjunkit med omkring 90 000 kronor,
varav löner och omkostnader med 65 000 kronor. Huru glädjande än denna
förbättring av resultatet är, är jag emellertid fullt ense med ingenjör Egnell
därom, att detta icke är nog, utan att man måste ytterligare fortsätta på den
vägen. Tyvärr kan jag dock icke dela hans åsikt om det lämpligaste sättet
att härvid.lag gå till väga. Han föreslog nän11igen, att vi skulle upphöra
111ed all annan verksamhet än den reguljära flygningen. Ser jag emellertid
på bolagets bokföring, där det finnes upplagt olika konton för den reguljära
flygningen och för rund- och extraflygningar, befinnes det, att de senare, även
om man räknar med full avskrivning, gått med en vinst på 10 000 kronor
eller något däröver under förra året. Exempelvis medförde vår turne Sverige
runt föregående år bruttoinkomster på 140 000 kronor och detta med en
maskin, en förare och en mekaniker. Jag erkänner visserligen, att nettoin
komsten av rundflygningsverksamheten icke i och för sig är så stor, men
denna verksamhet ger stora bruttoinkomster, och dem behöver bolaget, där
för att det har ont om kontanta medel, beroende på att aktieteckningen måst
helt utnyttjas för inköp av materiel.

Ingenjör Egnell nämnde, att vi ligga något efter med våra avskrivningar.
Det är riktigt, att vi ligga efter med avskrivningarna för de stora maski
nerna, men det beror på Kungl. Maj :ts förordning om hur det skall gå till.
Där föreskrives nämligen, att avskrivningarna skola göras budgetåret efter det
maskinerna flugit. Vi ligga sålunda alltid ett år efter med den saken, men
för all den övriga flygmaskinsparken, alltså för de små maskinerna, verk
ställas avskrivningarna efter antalet flygtimmar per år.

Vad det totala passagerareantalet beträffar, steg detsamma från år I 926

till år 1927 från omkring 10 000 till omkring 15 000. Härtill ha naturligt
vis rundflygningarna bidragit, och jag anser för min del dessa vara ett ab
solut nödvändigt propagandamedel för att få fram intresset för lufttrafiken
här i landet. Vår linje på Helsingfors tangerar ju Sveriges ostkust på bara
några få kilometer, och på linjen från Malmö till Amsterdam kommer man
ut från svenskt territorium på några minuter. Vi måste bibringa svenska fol
ket intresse, kärlek och övertygelse för luftfartens framtid. I annat fall kunna
vi lika så gott upphöra med vår verksamhet. Det är icke nog att göra det
endast i fråga om de personer, som ha råd och tillfälle att flyga utomlands
på våra två reguljära linjer, utan vi måste göra det genom att lära vårt folk
att flyga. Jag anser, att vi bäst väcka detta intresse genom den övriga fiyg
verksamhet, som bolaget hittills bedrivit.

Härtill kommer, att vi hysa de bästa förhoppningar om att rundflyg
ningsverksamheten och propagandafiygningar i år skola ge betydligt bättre
resultat än förut. Jag kan ju nämna, att på vår turne Sverige runt går vår
lnaskin ut i år med en fast tecknad reklamsumma ay nära 70 000 kronor,
under det att motsvarande belopp förra året endast uppgick till 2 O 000 kro-
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nor. De ekonomiska utsikterna i övrigt äro ungefär desamma, så att, om
intet oförutsett tillstöter eller särskilda svårigheter uppstå, exempelvis till
följd av att konjunkturerna avsevärt försämras genom de stora arbetskonflik
terna, kan man nog räkna med att turnen skall ge 50 000 kronors bättre
resultat än förra året. Bolagets ekonomi förbättras i så fall samtidigt med
att vi arbeta på vårt mål att lära vårt folk flygningens betydelse, att det icke
är så farligt att flyga, utan att man kan använda flygmaskiner för förflytt
ningar, då det gäller att komma fort fram.

Ett annat led i vår verksamhet är, att bolagets ledande män tillsa~

mans med andra intresserade fått till stånd en sammanslutning, kallad Svenska
luftfartsförbundet, som innevarande år har organiserat en flygskola här i Stock
holm. Denna skola ger ju möjlighet för Aeorotransport att sysselsätta sina
flygare under vintermånaderna, och sanltidigt bidraga vi till att sprida känne
domen om flygning och utbilda även civila flygare. Förut har ju detta varit
enbart förbehållet våra militärer, och Aerotransport har ju också hämtat sina
duktiga trafikflygare från dessa. En civil person har hittills icke haft tillfälle
att lära sig flyga utan att taga anställning vid flygvapnet.

Jag tror för min del, att det är omöjligt att få fram ett verkligt resul
tat av luftfarten här i landet, om vi skulle stanna vid att endast ha militära
flygningar samt trafikflygningar från Sveriges ost- och sydkust. Det är i känslan
härav, som jag har yrkat på och fortfarande yrkar på att vi skola fortsätta
propagandaverksamheten. Jag tror dessutom, att denna har stort inflytande
även på frekvensen på de reguljära linjerna.

Ingenjör Egnell omnämnde, att bolaget i början hade ganska vidlyftiga
planer för lufttrafiken. Det är sant, men på den tiden, när vi började, svä
vade planerna för lufttrafiken i alla länder i det blå. Man hade icke någon
verklig känsla för vad som var möjligt eller icke möjligt att utföra. I Sve
rige hade ju alla försök tidigare misslyckats, och det var därför svårt att
dragå upp några bärkraftiga riktlinjer. Jag godkände för min del heller aldrig
de ekonomiska beräkningar, som lades till grund för den första subventionen,
vilken jag ansåg vara för liten. Det hjälpte ju icke då, och man får ju
följa den politiken, att man tager vad man kan få i stället för att det hela
skall gå om intet. Dessutom är det icke så säkert, att de planer, som då
gjordes upp, voro så opraktiska, ty hade vi från början haft 800 000 i stället
för 500 000 kronor i subvention, är det ganska säkert, att det hade varit
möjligt att få ned omkostnaderna per flygkilometer ganska avsevärt, huru
mycket är dock givetvis svårt att säga.

Inledaren sade, att tidsvinsten på Helsingforslinjen endast skulle uppgå
till 4 il 5 timmar för resande till Helsingfors och till 2 tilnmar för resande
till Stockholm, vilket berodde på att båtarna även kunde taga natten i an
språk. Det finns ju inom parentes sagt do·ck folk, som sätter värde på att
få även nätterna fria och slippa tillbringa dem i en hytt på en ångbåt. Våra
tremotorsmaskiner flyga dock till I-Ielsingfors på 2,5 timmar, under det att
båtarna använda omkring 22 timmar. Tidsvinsten är således egentligen inemot
2 o timmar. Taga vi bort 12 timmar för natten, återstår i alla fall en tids
vinst på 8 timmar. Jag tror nog, att allmänheten härvidlag räknar tidsvinsten
något förmånli gare än inledaren.

Ingenjör Egnell nämnde, att Ulan hoppas genom ·teknikens utveckling
bliva i stånd att ernå ännu större tidsvinster. Det är ju allas vår förhopp
ning, att så skall kunna ske. Ministerialrat Brandenburg, som höll två före-

3- 2869. NaJionaJekon. Fören. Förh. I928.
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drag här i Stockholm helt nyligen och är en av de främsta förespråkarna
för flygtrafiken i våra dagar, sade sig vara bestämt förvissad om att inom tio
år hastigheten skulle vara avsevärt ökad och att det samtidigt skulle bliva
ekonomiskt genomförbart att använda' större maskiner och även ernå större
regularitet.

Inledaren yttrade på tal om regulariteten, att densamma för vår linje på
Amsterdam endast skulle uppgå till 90 %. Detta är riktigt, om man som
irregularitet räknar varje sådan försening till Amsterdam, då passagerarna icke
hinna med maskinerna till Paris eller London. De personer, som komn1a
fram försenade till Amsterdam men likväl kommit dit på dagen, ha i al,la fall,
om de taga tåget därifrån, vunnit 12 timmar till London eller Paris. De
gånger, vi icke kommit fram till Amsterdam på dagen, äro långt färre och
uppgå till endast 2 a 3 %.

Bolaget fick av inledaren den elogen, att säkerheten varit god. Vi ha
ju även haft den lyckan att kunna trafikera våra linjer i fyra år utan att skada
någon passagerare. I allmänhet kan man nog säga, att säkerheten på luft
linjerna i Europa är ganska tillfredsställande. Jag hade tillfälle härom dagen
att hålla föredrag för resebyråkonferensen i Stockholm, och jag läste då upp
ett tidningsurklipp ur London Times för den 14 juni 1842. bär stod anfört,
att »in I 84 I the number of passengers carried on the eight railwaylines
numbered 10 508. In this time only 56 passengers were injured, of "\vhom
22 were killed» . Anspråken beträffande järnvägarna voro tydligen ganska
små i järnvägarnas begynnelse. Sätter man häremot, att Deutsche Luft Hansa
föregående år befordrade över 100 000 passagerare och därav dödade endast
2, är det ju ett ganska bra steg kon1met före järnvägarna av år 184 I. I
allmänhet har det son1 sagt varit mycket goda resultat i Europa. Imperial
Airways ha ännu icke skadat någon passagerare. Det holländska bolaget
hade en olycka föregående år, sannolikt beroende på dimma.

Dimman är i själva verket ett mycket svårt problem. Ministerialrat
Brandenburg har sålunda officiellt förklarat, att nattfiygningens problem är
löst i dag, och att det går att skicka en maskin varje natt från Berlin till
Königsberg, men att det icke alltid går att landa i dimma. Står maskinen
i radioförbindelse med landstationerna, kan man dock vanligen förhindra
landning i dilnma. Den omnämnda nattlinjen mellan Berlin och Königsberg
har nu existerat i tre år, men den har kostat mycket pengar, därför att man
måst ordna med nattbelysning av marklinjen över hela sträckan. Man har
emelleItid nu börjat skymta den möjligheten, att maskinerna tack vare för
bättrad instrumentering ombord och radiopejling' skola kunna navigera utan
att se marken. Det finns ju numera instrument, som på några decimeter
visa avståndet från flygplanet till marken.

Inledarens höga tro 'på den engelska flygmaskinstypen Armstrong Siddeley
och det goda ekonomiska resultatet av dess användning föregående år kan
jag tyvärr icke dela. Jag har i den saken korresponderat med Imperial Air
ways' direktör och även personligen sammanträffat med honom för en kort
tid sedan, och han har både skriftligen och muntligen framhållit, att det är
omöjligt att säga, vad den maskinen kommer att draga för utgifter år 1928
eller 1929. Den är ny, och man har icke ännu behövt göra mycket åt den.
Typen är dessutom för mig personligen osympatisk, därför att den är obekväm
och trång, och jag tror icke, att den representerar något framsteg på flyg
maskinskonstruktionernas område. Jag tror däremot, att såväl Junkers G 3 I,
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som vi ännu icke kunnat inköpa, som även Fokkers F VIII, som just nu
kommit i trafik .i Holland, ovedersägligen äro världens bästa maskiner för'
närvarande. Om de det första året kosta någon tioöring eller kanske till och
med en krona mera per kilometer än den andra typen, så kommer det nog
att visa sig, att man likväl tjänar på dem i längden.

Ingenjör Egnell' framhöll, att järnvägarna och speciellt nattågen äro de
allvarligaste konkurrenterna till flygtrafiken. Jag vill därvidlag erinra om att
byråchefen Ahlberg i järnvägsstyrelsen i ett anförande vid resebyråkonferensen
framhöll, att i vårt land järnvägarna och luftfarten kompletterade varandra.
Man tog nattåget till Malmö och fortsatte sedan med flygmaskin. Det gällde
endast att få fram nattåget så pass tidigt till Malmö, att flygplanet kunde
komma tillräckligt tidigt i väg.

Inledaren talade också om att det är så dyrbart att anlägga luftrouter,
speciellt om det blir fråga om att flyga nattetid. Vad ha emellertid icke
våra bilvägar kostat? Hur många tiotal miljoner lägger icke Sverige ned
på bilvägar? Det kostar att anlägga gator och vägar och hamnar för sjötra
fiken. Det är klart, att lufttrafiken icke kan etablera sig gratis. De stora
flyghamnarna för de långa internationella luftlinjerna kunna icke bestås av
det enskilda kapitalet. Malmö flyghamn, som i varje fall för närvarande är
vårt lands bästa, har dock icke gått till mera än en halv miljon kronor,
under det att Malmö hamn kostat 25 miljoner.

Inledaren sade, att subventionen i Tyskland uppgår till 14 miljoner.
Det är dock endast statens bidrag, och sedan läluna kon1munerna lika mycket.
Ministerialrat Brandenburg framhöll också, att luftfarten måste understödjas,
till dess den kan klara sig utan understöd. Det är det mål, som man har
framför sig, men man måste göra klart för sig, att man icke kan komma dit
utan ekonomiska uppoffringar. under ett antal år. .

Jag vill sluta med att fralnhålla, att det har lyckats vår människoålder
att' realisera, vad människorna drömt om i årtusenden, nämligen att flyga. Vi
kunna i våra dagar förflytta oss ovan jord tämligen ,reguljärt och tämligen
snabbt. Det finns ännu många brister och fel, men jag är absolut övertygad
om att, om statsmän och folk förstå att uppskatta det arbete, som för närva
rande i hela världen bedrives på lufttrafikens utveckling och för dess ekono
miska förbättring, den tid säkert kommer, då detta nya kommunikationsmedel
skall bliva till verkligt gagn och icke enbart ett nyhetsintresse för mänsklig
heten. I varje fall åligger det oss, som omhänderha arbetet för lufttrafikens
utveckling i skilda länder, att känna ansvaret för att denna nya uppfinning
skall föras vidare mot detta måL

. Kapten L. Högberg: Jag skall börja med att säga, att jag i mångt och
mycket kan instämma i vad ingenjör Egnell yttrade, detta särskilt som det
ville förefalla mig, som om han på en del punkter hade ändrat uppfattning,
sedan vi sista gången drabbade samman. Det föreligger emellertid fortfa
rande ett par saker, mot vilka jag skulle vilja framföra några anmärkningar.

I fråga om passagerareantalet tror jag icke det är riktigt, att det abso
luta antalet passagerare är utslagsgivande för trafikens värde. Man måste
givetvis räkna med personkilometer, särskilt när det gäller en linje, där flyg
ningen sker i etapper. Det är naturligtvis icke lika värdefullt att ha fullsatt
mellan Malmö och Köpenhamn som mellan Malmö och Amsterdaln. Genom
att ~ alltid' ha fullsatt på den förstnämnda sträckan kan man komma upp till
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ett mycket stort passagerareantal, men enbart därigenom blir ju icke trafiken
'lönande.

Ingenjör, EgneI1 anmärkte på tiden för avskrivningarna. Till en början
var avskrivningstiden för alla flygplan 3 000 flygtimmar. Sedermera infördes
emellertid under medverkan av statens representanter i Aktiebolaget Aerotrans
ports styrelse en avskrivningstid för landflygplan av 4 000 flygtimmar, men
för vattenflygplanen är avskrivning.stiden allt fortfarande 3 000 tilnmar.

J ag tror, att inledarens uppfattning, att trafiken visar sjunkande tendens,
är riktig. Jag vill för min del förklara den saken så, att numera nyfiken
hetsbegäret har stillats och att det endast är sådana personer, som verkligen
anse sig ha nytta av lufttrafiken, som begagna sig av den. Det är emellertid
just den publiken, som man vill åt.

Vår egen trafik har föregående år sjunkit något, ehuru minskningen är
ganska obetydlig. Jag vill emellertid framhålla, att våra flygmaskiner likväl
äro mycket välbesatta i jämförelse med förhållandena i utlandet. Vi hava
ett utnyttjningstal av över 50 %, vilket är ovanligt mycket. Enligt en engelsk
statistik för tiden april 1925-mars 1926 för den civi~a lufttrafiken och för
flygplan ungefär motsvarande våra utgjorde antalet besatta passagerareplatser
2,4, 2,8, 3,6 O. S. v. Vi kunna däremot räkna med ungefär 5 'besatta platser.

Försäkringsavgifterna för de resande komma helt säkert att sjunka. I
den engelska rapporten angående lufttrafikens ordnande för hela det engelska
imperiet omnämnes sålunda, att försäkringsavgifterna för befordran med flyg
plan redan äro lägre än för något annat transportmedel. Så långt har man
alltså kommit.

I fråga om regulariteten tror jag nog, att siffran 90 % är riktig, om man
räknar med hela året. Tager man däremot enbart våren, sommaren och en
del av hösten, då vi ju bedriva vår trafik, tror jag nog man konlmer upp till
953-98 %.

I fråga om behovet aven inhemsk tillverkning av flygmateriel kan jag
fullständigt instämma med ingenjör Egnell. Jag anser detta vara en verkligt
vital fråga för flygvapnets del. Man har nämligen beräknat, att man under
den första krigsmånaden måste räkna med en avgång i fråga om den mate
riel, som finns, av minst 6096 och under de därpå följande månaderna av
minst 20 %. Av dessa siffror framgår ju, hur utomordentligt viktigt det är
att ha en inhemsk flygindustri, som omedelbart kan påbörja tillverkningen av
ersättningsmateriel. Av samma skäl är det också mycket, viktigt, att det just
i början av ett krig finns civila flygplan till hands, sonl kunna användas, till
dess tillverkningen av nya maskiner kommit i gång. Jag håller emellertid
före, att en sådan inhemsk flygindustri uteslutande bör tillverka militärmaskiner.
För att kunna deltaga i konkurrensen måste nämligen den civila flygtrafiken
vid varje tidpunkt ha den mest förstklassiga materiel, som står' att få, och
en inhemsk tillverkning kan icke bliva lönande med den ringa förbrukning,
som förekommer i vår till sin omfattning mycket ringa civila lufttrafik.

I fråga om statens subvention framhöll ingenjör Egnell, att man icke
borde binda oproportionerligt stort kapital i flyghamnar. I varje fall kan det
icke anses klokt att låta befintligheten aven flyghamn utgöra motiv för att
man skall nedlägga årliga utgifter på lufttrafiken. Jag har för min del för
övrigt den uppfattningen, att man bör följa den principen, att det är lufttra
fiken, som skall framkalla behov aven flyghamn, och icke tvärtom.

Det är givetvis riktigt, att vi även måste vara beredda att flyga, när
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det finns snö och is. För min del anser jag emellertid icke detta vara så
märkvärdigt. Jag har mångfaldiga gånger flugit vintertid, och jag anser icke,
att förhållandena därvid äro så nämnvärt förändrade. Det var kanske besvär
ibland att starta motorn, men man lyckades komma över den svårigheten med
ganska enkla medel. Själva flygningen i och för sig är dären10t enklare och
mindre riskabel vintertid än under någon annan årstid. Ytterst få olyckor
ha också inträffat under vintern.

Hur det skall ställa sig med lufttrafiken i framtiden, är givetvis svårt att
säga. Alla äro ju ense om att det behövs tekniska förbättringar, framför allt
kanske i fråga om motorerna, för att trafiken skall bliva räntabel. Ett medel
att förbättra lufttrafikens ekonomi vore enligt mitt förmenande, om man kunde
få postverket att offra mera. Jag tror icke, att det därvid skulle behövas
någon direkt subvention från postens sida. Enligt Sveriges officiella statistik
för år 1926 avgick till utlandet 22 miljoner försändelser och ankom från ut
landet 37 miljoner, alltså sammanlagt 59 miljoner försändelser. Man kan ju
göra det tankeexperimentet, att sammanlagt 2 o miljoner av dessa försändelser
befordrades med flygmaskiner. Om man kunde få en överenskommelse med
posten, att den skulle avstå 5 öre per försändelse, skulle det bliva en summa
aven miljon kronor, vilket ju skulle vara tillräckligt för att i relativt stor
utsträckning subventionera den svenska luftfarten.

Ingenjör Egnell nämnde slutligen, att flygmaskinerna betraktas såsom ett
krigsmedel. Jag tror icke, att denna uppfattning är lycklig. De ha varit
och äro fortfarande ett krigsmedel, men de komnla' säkerligen att bliva ett
mycket betydelsefullt kommunikationsmedel, tack vare att de äga en så mycket
större hastighet än såväl båtar som tåg. Vi genomgå nu en period, då luft
trafiken måste subventioneras, men jag tycker icke, att det behöver verka så
avskräckande. Alla stater subventionerade ju järnvägarna i deras begynnelse.
Här i Sverige offrade vi betydande belopp under de första åren, då järnvä
garna gingo med förlust. På våra kanaler, som vorO i ropet före järnvä
garna, nedlades också avsevärda belopp, utan att staten fått in motsvarande
inkomster. Ministerialrat Brandenburg yttrade också i ett av sina föredrag,
att den stat, som icke under en lång' följd av år bedrivit en oräntabel luft
trafik, kan aldrig heller räkna med att vara i stånd att bedriva en räntabel
sådan trafik.

Överste G. Hedengren : Det kan kanske tyckas förmätet av mig, som
först på senaste tiden kommit att ägna mig åt flygväsendet, att yttra mig här
i afton, men jag kan dock icke underlåta att framföra ett par synpunkter.

Under de närmast föregående månaderna har inom det s. k. flygveten
skapliga sällskapet i Berlin utförts en del ganska ingående undersökningar
rörande möjligheten att få lufttrafiken räntabel. Man har därvid kommit till
det resultatet, att på .teknikens nuvarande ståndpunkt är det omöjligt att få
passagerare- och frakttrafiken räntabel, utan att man måste vänta, till dess
kanske framför allt motorfrågan kommit i ett annat läge., Däremot bör pos
ten kunna betala lufttrafiken. Vid undersökningarna har Inan överfört allting
i pris per kilogram och undersökt ett flertal stora europeiska och utomeuro
peiska linjer. Man har då funnit, att posten tål mellan, 5,5 och 9 gånger så
höga tariffer som passagerare eller vanligt fraktgods. Vidare anför man, att
de nuvarande posttarifferna icke kunna anses vara rimliga i förhållande till
vad flygtrafiken därvidlag presterar. Det torde väl också vara ganska sanno-
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likt, att man vid nästa stora världspostkonferens, som .äger rum i London år
1929, kommer att diskutera detta förhållande. Om rimliga posttariffer er
hållas, har man beräknat, att vid passagerare- och fraktbefordran endast un
gefär 3S a 40 % av omkostnaderna bliva täckta, under det att postavgifterna
böra kunna uppgå till omkostnadernas totala belopp och. kanske även det två
eller tredubbla.

Beträffande passageraretrafiken framhåller man, att man icke kan höja
biljettpriserna 'stort mera utan att minska frekvensen. Konkurrensen med
andra trafikmedel är fortfarande ganska stor. Det är obekvämt att flyga långa
sträckor jämfört med att ligga på ett tåg. Det förefinnes dessutom en viss
riskkänsla, och dessutom ha vi luftsjukan. Naturligtvis kan det redan nu
byggas sådana flygmaskiner, där man också kan få ligga och äta lunch och
ha det. ytterst bekvämt, men kostnaderna bliva så höga, att det icke är genom-
förbart. '
. Man har också funnit, att det extra flygportots storlek inverkar ganska
obetydligt på postfrekvensen. På de linjer, där de högsta postavgifterna
tillän1pas, nämligen på de franska koloniallinjerna, är det en betydande post
frekvens. Å andra sidan visade det sig, att när portot sänktes väsentligt på
den stora postlinjen Berlin-Moskva, hade detta föga inflytande på frekvensen.

Att man kan begära,. att posten skall betala mera, beror bland annat
också därpå, att en sådan subvention ·kommer att fördela sig på en mycket
stor kundkrets, under det att en höjning av biljettpriserna endast skulle träffa
ett fåtal. Det torde väl därför också vara fråga om, om vi icke även i Sve
rige böra ställa trafiken så, att postverket blir verkligt ekonomiskt intresserat,
varmed trafiken skulle kunna bli mera räntabel. .Generalpoststyrelsen 'hos oss
har alltid visat sig intresserad av flygväsendets utveckling men har sagt, att
mera post kan sändas luftvägen endast under förutsättning att vi få tillräck
ligt snabb trafik. Helt nyligen har generalpoststyrelsen dragit upp riktlinjerna
för hur den ser saken i anledning' aven remiss från Kungl. Maj:t aven an
sökan från Svenska luftfartsförbundet rörande tilldelning av lotterimedel. Sty
relsen har därvid uttalat, att om det kunde ordnas så, att posten kunde avgå
från Stockholm på eftermiddagen och vara i Paris och London så tidigt föl
jande morgon, att den hinner utdelas n1ed brevbäringsturen kl. 10, så kan
postverket sända mera än som .för närvarande sker. Emellertid tillägger man,
att först när' trafiken går året runt, lönar det sig att skicka större mängder
post. Samn1a erfarenhet har man för övrigt också från andra håll. Man
kastar sig icke i affärsvärlden från ett. korrespondenssätt till ett annat. An
vänder man under sex månader ett visst sätt, byter man icke om och an
vänder ett annat nästa halvår. I vårt land är det ju dessutom' så, att affärs
livet pulserar starkast just under vinterhalvåret, då flygtrafiken praktiskt taget
ligger nere. Ej heller kan .den bjuda de tidsvinster, som erfordras. Den
snabbhet, som begäres, är icke absolut utan relativ allt efter förhållandena.
Man måste jämföra varje lufttrafikled med' vad andra kommunikationsmedel
erbjuda. Jag kan ju också nämna, att på de stora långlinjerna, från Europa
till Asien och Afrika och kanske till Sydamerika, väntar man, att utveck
lingen skall gå i den riktningen, att man kommer att flyga med särskilt in
rättade postmaskiner med stor snabbhet. För den inomeuropeiska trafiken
torde man däremot' för en lång framtid ha att räkna med blandad post- och
passageraretrafik.

Jag skall vidare be att få säga några ord i flygindustrifrågan. Det har
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under senaste tiden resonerats ofantligt mycket man och man emellan i
denna fråga, men jag tror icke, att vi riktigt satt oss in i frågeställningen.
Då det gäller en flygindustri, måste vi först fråga oss, var vi kunna påräkna
att få en kundkrets. Den inhemska kundkretsen är dels lufttrafikbolaget, som
kanske kan sätta in 300 000 kronor onl året i inköp, dels flygvapnet. Vad
exporten beträffar, ha en stor del länder redan en högt uppdriven inhemsk
tillverkning. Vi kunna kanske vända oss till våra skandinaviska grannar,
Ryssland, Balkanstaterna, Spanien och möjligen Sydamerika, men även om vi
kunde erbjuda den mest förstklassiga materiel till godtagbara priser, kunna
dessa länder i allmänhet icke köpa utan att erhålla lån, och de vända sig
därför förmodligen med sina inköp till sådana stater, som salntidigt lån'a ut
pengar.

Vi önska ju alla, att vi skola kunna få.i gång en inhemsk flygindustri
och helst en privat sådan, så att icke staten nödvändigt måste taga hand onl
den. Vänder sig emellertid en sådan industri till lufttrafi~bolaget och flyg
vapnet, komma dessa säkerligen att förklara sig vil~iga att köpa men endast
på villkor, att de själva få bestämma typen, ty utvecklingen går så fort, att
de icke kunna hålla sig med samma typ hela tiden. Under sådana förhållanden
kommer nog den firma, som eventuellt reflekterar på att börja en flygindustri,
att begära, att staten skall hålla dem med licenser. Man får då räkna efter
vad licenser för motorer och flygkroppar, kosta med olika alternativ, om det
endast gäller tillverkning för avnämare inom landet eller om det också är
meningen att exportera. Vid starten kräves också en dyrbar uppsättning av
specialmaskiner och, om nlan skall exportera, en vitt utbredd utländsk försälj
ningsorganisation.

Jag har velat kasta fram dessa problem, därför att vi nu kunna seden
tidpunkt, då de måste vara utredda och lösta. Jag skulle tro, att den tiden
kommer i slutet av år 1930, därför att vid den tidpunkten äro de tekniska
förutsättningarna för att börja en flygindustri uppfyllda, ty då kan' det, flyg
tekniska institutet, varom proposition föreligger vid årets riksdag, tänkas ha
börjat arbeta. Vi hoppas alla innerligt, att denna proposition skall bifallas.
Flygprofessuren hoppas vi ha rätt mycket tidigare, kanske redan detta år.
Utan att vi ha ett flygtekniskt institut med dess undersökningsresurser kan
ingen flygindustri sättas i gång i detta land. Den erfarenheten har man gjort
överallt. En utländsk auktoritet, Mr. Page, har framhållit, att flygväsendets
framtid bestämmes i laboratoriet både i tekniskt och ekonomiskt avseende.

Jag håller sålunda före, att alla de, ·som äro intresserade av vårt flyg
väsendes utveckling, måste sätta in sina krafter, så att problemen äro genom
arbetade under de två år, som återstå till 193'0. Vid den tidpunkten utgår
ju också avtalet mellan staten och vårt flygbolag, och ny u'ppgörelse måste
då komma till stånd.

Slutligen skall jag tillåta mig säga några ord angående trafikmaskinernas
militära användbarhet. Till min förvåning hörde jag vid ett föregående
tillfälle, den flygtekniska konferensen på ingenjörsvetenskapsakademien, det
påståendet framkastas aven av flygvapnets representanter, att dessa maskiner
icke skulle ha någon militär' användbarhet, Jag har sedan dess försökt under
söka frågan närmare, och jag har .därvidkommit till det resultatet, att med
ganska rjolliga kostnader och utan alltför lång tidsutdrakt kunna Aerotrans
ports trafikmaskiner av den större typen' bliva ganska goda bornbmaskiner.
Om icke avståpdet, där bomberna skola läggas, överstiger 300 km, kunna
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de medföra icke mindre än 4,5 ton sprängmedel. Motsvarande siffra för 400

km är 3,5 ton och för 500 a 600 km 1,5 ton. Vidare kunna de användas
för viss spanings-· och eskorttjänst. Härför krävas emellertid förberedelser i
fredstid, uppläggandet av materielo. dyl. Kostnaderna härför torde väl kunna
beräknas till i genomsnitt 25 000 a 30 000 kronor. Jag tror, att denna trafik
maskinernas användbarhet även bör räknas den civila flygtrafiken till godo.

Byråchefen A. Almqvist: De företag, som ha med transporter att göra,
hava under de senaste åren fått en allt större och större konkurrens. Åtmin
stone är detta fallet med järnvägarna. Då jag har mina rötter hos dem,
skulle man ju kunna tro, att jag i trafikflygningen skulle finna en ny kon
kurrent. Så är emellertid ingalunda fallet. Jag kan icke finna annat än att
trafikflygningen har arbetat mycket gott tillsammans med järnvägarna; åtmin
stone så som den hittills har bedrivits. Jag har således ingen anledning att
icke önska trafikflygningen all möjlig framgång för framtiden.

De siffror, som i dag blivit frainlagda rörande trafikflygningens ekonomi,
ha ju på det hela taget varit ganska mörka. Dessa synas bekräfta, att det
knappast kan bliva tal om en allvarlig konkurrens.

Det har här sagts, att inkomsterna och utgifterna för år 1927 nära på
gått ihop och att man skall arbeta för att flygtrafiken utvecklas, så att den
slutligen kan arbeta utan understöd. Det stora statsbidrag, som hittills har
utgått, synes emellertid vara det, som har uppburit Aerotransports ekonomi.
Av tillgängliga uppgifter vill det synas, som om statsbidraget utgjort 6o iL
7o % av den kostnad, som åtgått för att föra fram vederbörande passagerare..
Möjligtvis äro dock dessa tal icke fullt riktiga. Jag har nämligen icke kunnat
få alldeles klart för mig, huru de fasta och rö·rliga kostnaderna fördela sig.
Det har vidare här nämnts, att platsbesättningen skulle vara ungefär 5o %
och att det möter stora svårigheter att höja denna siffra. Skulle så vara
fallet, ser det ut, som Oln en större ökning av passagerareantalet per kilo
meter icke skulle förbättra ställningen så mycket. Det är ju dock möjligt,
att siffrorna ställa sig annorlunda, om man använde andra maskiner. Jag är
icke så hemma på detta område, att jag kan bedöma, hur det skulle ställa
sig, om man befordrade ett större antal passagerare med lämpligare maskiner.
Med de nu tillgängliga siffrorna ser det emellertid ut, som om det skulle
behövas fyra eller fem gångers ökning av passageraretrafiken för att bolaget
skulle kunna reda sig utan statsbidrag, även om totalkostnaderna skulle kunna
hållas ungefär vid nuvarande nivå. Det kan vara av intresse att hålla dessa
ekonomiska förhållanden för ögonen. De tyckas visa hän på att det säker
ligen kommer att dröja åtskilliga år, innan flygtrafiken kan reda sig själv.

Jag förstår mycket väl, att ett statsbidrag kan vara mycket väl moti
verat ur andra synpunkter än att hjälpa fram trafikflygningen som affär, och
det är väl att hoppas, att de synpunkterna fortfarande skola göra sig gällande
till trafikflygningens .bästa.

Det har framhållits, att posttrafiken skulle kunna klara upp det ekono
miska problemet. Jag kan för min del hålla med den talare, som yttrade,
att det icke spelar så stor roll, om man lägger på ett litet högre porto för
flygpost. Därigenom skulle man kanhända erhålla ett medel att bereda tra
fikflygningen större inkomster.

Då en talare gjort jämförelser mellan flyghamnarna och de vanliga SJO

hamnarna. och de kostnader, som de ha dragit, vill jag uttrycka en undran,
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om det kan vara berättigat att göra några jämförelser mellan hamnarna ifråga.
Sjöhamnarna ha dock att övertaga en trafik, som är av mycket större om
fattning och av större betydelse än den, som kan gå över flyghamnarna.

Herr ordföranden, professor E. Heckscher: Det är givet, att de flesta
talarna här äro teknici på detta område och sitta inne med en kunskap om
fakta, som vi icke teknici absolut sakna; men å andra sidan äro de kanske
icke i tillfälle att anlägga synpunkter, som också ha betydelse för denna fråga.
Den föreliggande frågan avser ju hushållning i allmänhet och även statens
hushållning. Det har dessutom alltid förefallit mig mycket spännande att se
vad det nya trafikmedlet i luften kan väntas komma att betyda som led i
den allmänna trafikekonomiska utvecklingen.

Därvid har jag icke känt mig övert:r.gad om att de paralleller, som dra
gits med andra trafikmedel, ha varit adekvata. Som utgångspunkt kan jag
välja en betecknande artikel om flygtrafiken i Almanack för Alla för 1927,
där det med stor emfas förklarades icke vara minsta tvivel underkastat, att
flygtrafiken skulle få samma betydelse, som biltrafiken redan fått. Det är då
mycket intressant att göra en jämförelse mellan dessa båda slag av trafik,
vilka ju bägge äro ganska nya. Om jag icke är oriktigt underrättad, för
håller det sig nämligen så, att flygtrafiken icke på något ställe i världen
reder sig utan understöd från staten. I den mest påfallande motsats härtill
står det, att omnibustrafiken och den nya vägtrafiken över huvud taget över
allt, i världen betraktas med mycket sneda ögon, icke därför att de kräva
bidrag av statsverket, utan därför att de äro till den grad konkurrensdugliga,
att de utan statsbidrag utgöra en övermäktig konkurrent till det kommunika
tionsmedel, som staterna själva lagt ned mycket pengar på, nän11igen järnvä
garna. Vi ha sålunda här två former av trafik, av vilka den ena absolut
icke motsvarar ett behov, som är villigt att betala vad det kostar, under det
att den andra motsvarar ett så starkt behov, att man rent av påyrkar kapson
på täckningen därav genom särskilda straffåtgärder för trafiken. Om något
är tydligt, så är det väl, att detta betecknar två alldeles skilda ekonomiska
typer. Slutsatsen är, att man i denna stund saknar rätt att draga ekono
miska paralleller mellan dessa två slag av trafik.

Det är emellertid sådana jämförelser, som ha gjorts här i kväll. Man
har exempelvis pekat på att det allmänna lagt ned så mycket pengar på vä
garna för bil trafiken och att det därför icke är så märkvärdigt att begära,
att man också skall lägga ned pengar. på möjliggörandet av nattflygning ge
nom belysning av vägen för aeroplanen o. d. Skillnaden är den, att biltra
fiken betalar vägkostnaderna i den mån som dessa kostnader äro betingade
av den nya trafiken. Nu vill jag icke säga, att automobil-» beskattningen» är
alldeles utexperimenterad, men så mycket är säkert, att redan nu bilskatte
medel gå till vägunderhållet i sådan on1fattning, att den dagen i varje fall
icke är avlägsen, då biltrafiken betalar mer snarare än mindre, än de kost
nader den åsamkar.

Det har vidare sagts, att järnvägarna också kostade mycket, när de komma
till, och att alla stater lämnade stora bidrag för att få denna trafik till stånd.
Som allmänt omdöme är detta ett misstag. Det banbrytande landet på järn
vägsbyggandets område, nämligen England. lämnade intet statsbidrag alls.
Detsamma var i stort sett förhållandet också i det numera viktigaste lan
det, Förenta staterna, om också icke fullt så renodlat, därför att järnvägsföre-
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tagen där erhöllo mark gratis; men i annan form förekom icke' heller där
som regel någon subvention. Den dragna parallellen håller alltså icke heller
i detta fall streck. Järnvägarna slogo igenom och sågos med mycket sneda
ögon av kanalföretagen och även av landsvägstrafiken i de länder, där denna
var i privat regi. Järnvägstrafiken helt enkelt revolutionerade världens närings
liv, därför att den minskade kostnaderna för transporter, särskilt av gods,
till I/S eller 1/10. Om man erhåller ett nytt kommunikationsmedel, som
har möjlighet att till den grad ändra förutsättningarna för det ekonomiska
livet, är det klart, att det är praktiskt taget omöjligt att förhindra dess fram
gång. Utvecklingen kan bli snabbare eller långsammare, men det går efter
all rin1lighet icke att med några medel i längden hindra en sådan utveck
ling att inträda.

Man kan ej begära en större .kontrast härtill än lufttrafiken. Den har,
efter allt vad man ännu kan se, blott en enda ny insats att göra, nämligen
att öka snabbheten. Det finns ingenting, som tyder på att den kommer att
förbilliga trafiken, utan tvärtom tyda alla tecken på att den kommer att för
bli dyrare än de äldre trafikmedlen. Endast den betalning, som folk kan
vara villiga att ge för ökad snabbhet, kan följaktligen göra detta nya trafik
medel ekonomiskt lönande. Det är därför. som paralleller med andra trafik
slag, vilka fylla andra uppgifter än denna, d., v. s. förbilliga trafiken, icke
äro tillåtliga.

Nu har jag härmed absolut icke velat säga, att icke den ökade snabb
heten kan få en sådan, betydelse att folk i alla fall vill betala för den. I
och för sig skulle jag med glädje hälsa en sådan utveckling, men man får
icke lov att utgå från detta som givet genom att draga paralleller med andra .
trafikslag, som ha fyllt en annan och i själva verket mycket större uppgift
än att enbart lninska tiden.

Härtill kommer, att det nya trafikmedlets insats hitttills är så groteskt
liten, att man knappast kan tala om den som en trafikprestation. Under år
1927 transporterades sammanlagt 83 ton gods på alla svenska flyglinjer. Det
motsvarar ungefär sex järnVägsvagnar. Om vi skicka sex godsvagnar mer
eller mindre nlärks ju över' huvud taget icke. Antalet befordrade passagerare
utgjorde under år 1927 omkring 3 000 - en enda dags trafik mellan Stock~

holm och Uppsala kan ofta betyda mycket mer. Gör man en omräkning
efter person- och godstonkilometer, blir flygtrafiken något gynnsammare ställd,
men också om man härigenom rent av kunde tiodubbla siffran, skulle den
fortfarande ingen roll spela i det hela.

Det är alltså här fråga om en' trafik, som från näringslivets synpunkt är
en quantite negligeable; det skulle icke inträda någon väsentlig förändring,
om den icke funnes. Det är då klart, att man måste fråga sig, varför vi vilja
ha den. Det vill förefalla mig, som om vissa talare här hade utgått från
att man skall ha en lufttrafik och intressera folk för den som en självklar
sak. Kapten Florman gav ett värdefullt uttryck för denna tanke, då' han
sade, att man skall uppfostra folket till kärlek för luftfarten och lära det att
flyga. Det har i hög grad mina privata sympatier, ty som en personlig be
kännelse skulle jag vilja säga, att jag är kolossalt road av flygning. Därav
följer emellertid icke, att staten enbart för att få människor att tycka Oln

flygning skall lägga ned så stora kostnader på lufttrafiken, som den gör och
som nu är föreslaget, att den skall göra i framtiden. Det föreligger då en allt
för stor disproportion mellan detta och vad staten gör för andra ändamål,
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som måste betyda mera för 999 tusendelar av människorna. Jag menar
alltså, att om man vill premiera luftfarten, måste man därmed ha ett speciellt
syfte. Det skall vara något annat, som man vill uppnå med det.

Man kan då tänka sig två olika syften, som man vill understödja. Det
första är att bidraga till teknikens internationella utveckling på detta område.
Vi ha allmänt kommit ifrån - tror jag åtminstone - att se varje land såsom
en isolerad enhet; vi få alla draga vårt strå till stacken. I den mån den
framtids111öjlighet, som här finns, behöver utexperimenteras, bör Sverige alltså
icke underlåta att hjälpa till. Det är naturligtvis en kostnad för landet, men
det är en kostnad, som man nedlägger för världsteknikens och ekonomiens
framtida utveckling. Kanhända blir det icke mycket därav; men det kan
också hända, att det blir något. Det är alltså en experimentkostnad, som vi
böra bidraga till, därför att vi äro en kulturnation. Detta förefaller mig att
vara en fullt bindande motivering. Vi ha till exempel förslaget om en flyg
professur och ett flygtekniskt institut. Dessa förslag förefalla mig synnerligen
rimliga, därför att de höra till de tekniska uppgifter, som vi ha att fylla sonl
ett led i världens allmänna tekniska utveckling.

Det andra syftet med en subvention är rent nationellt. Det gäller för
svaret. Vi behöva ett flygförsvar, ett flygvapen och måste inrätta oss så, att
det blir så bra som möjligt. Jag är ju icke på något sätt fackman på detta
onlråde, men det förefaller mig, att det icke kan råda mer än en mening
om att detta är' en mycket allvarlig sak, som vi absolut icke kunna sluta
ögonen för. I det mig just i dag tillhandakomna senaste häftet av Svensk
rridskrift har major Bratt skrivit en uppsats om framtidens krig, som hör till
det mer skrämnlande. Jag är sålunda fullt på det klara med att vi måste
lägga ned pengar på flygningen i militärt syfte.

Den civila lufttrafiken förefaller mig sålunda icke att vara något själv
ändamål. Den är ett medel för att nå dessa båda nu angivna mål, att be
fordra dels teknikens utveckling och 'dels vårt luftförsvar. Den civila luft
trafiken bör därför också utformas så, att dessa båda mål tillgodoses så mycket
som möjligt, och man bör avvisa sådana delar. av denna lufttrafik, som icke
fylla dessa uppgifter. Man skulle kanske i större utsträckning kunna avstå
från civil lufttrafik och i stället ge mer till luftförsvaret. Det är dock mycket
svårt för en icke fackman att här avge något bestämt omdöme. I varje fall
reagerar jag starkt emot den tanken, att vi skola ha civil lufttrafik helt enkelt
därför, att vi skola ha den. Ur de av mig angivna två synpunkterna har
jag ingenting att invända mot att man betalar vad det kostar, men jag har
onekligen .ett visst intryck att det är litet tvivelaktigt, om vi verkligen an
vända de pengar, som vi ge ut, på det bästa. sättet.

Jag skulle för min del vilja säga: Låt oss bestämma, vad vi vilja ge ut.
Låt oss sedan använda dessa pengar så, att de komma till bästa nytta för den
tekniska utvecklingen och för luftförsvaret. Sedan får det andra hjälpa sig
självt.

Civilingenjör F. Egne11: Det har under diskussionen framkommit en
synpunkt, som jag vill taga fasta på, nämligen frågan om lufttrafiken och
posten. Det är nog alldeles riktigt, att post' är det gods, som kan betala
den största transportavgiften och därför är mest ägnad att framföras. genom
luften. Den stora snabbheten kommer vid postbefordran att tjäna det största
antalet människor. I Amerika har man redan från början haft ett mycket
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förnuftigt grepp på hela lufttrafikproblemet. Man har där avstått från passa
gerareflygningen och istället gått in för enbart postfiygning. Tack vare de
stora distanserna har man erhållit mycket stora effektiva tidsvinster, och detta
har medfört, att luftposttrafiken mycket snart tog stora dimensioner och även
bar sig. Man har därför icke behövt något understöd. Här i Europa ser
det emellertid ut på ett annat sätt. Vi ha kortare distanser inom länderna
och därför också en kännbar konkurrens med nattågen, där posten kan sor
teras under resan och komma fram i sorterat skick. Det är därför svårare
i Europa för lufttrafiken att taga upp konkurrensen med det terrestra kom
munikationsmedlet. Härtill kommer, att det behöver genomföras en särskild
organisation för att omhänderha luftposten. För närvarande brister det åt
skilligt därvidlag. Det finns exempel på att post, som gått härifrån med
flygmaskiner, sedan förlorat både 12 och 24 timmar vid distributionen i Paris,
d. v. s. hela tidsvinsten genom luftbefordringen. Det är sålunda riktigt, att
posten i främsta rummet bör kunna utnyttja lufttrafiken, men det kan endast
ske, om man i de olika länderna får en organisation genomförd, som kan
taga hand om luftposten och sörja för att den realiserade tidsvinsten också
blir effektiv.

Jag kan fullt ansluta mig till de synpunkter, som professor Heckscher
anförde. Det är nog så, att summan av det hela skall resultera uti ett bi
drag till den tekniska utvecklingen. Man kan ju då hoppas på att resultatet
av denna tekniska utveckling skall bliva ett bättre utgångsläge för trafiken,
och måhända kunna någon gång i framtiden sådana förhållanden ernås, att
även lufttrafiken kån bära sina egna kostnader och därmed bliva ekonomiskt
självständig.

Diskussionen har i övrigt rört sig onl förhållanden, som lågo utom ramen
för mitt inledningsföredrag, och jag skall därför icke ingå härpå. Jag vill
emellertid beröra en sak. Jag sade, att jag var rädd för att vi stodo inför
åtminstone en stagnation i fråga om utvecklingen av antalet passagerare på
routerna. Låt oss se på Helsingforslinjen. Kapten Florman gillade icke min
uppskattning av den effektiva tidsvinsten utan ansåg, att den var större, och
den saken kan man ju diskutera. På denna linje är ju vinsten i timmar
mycket stor. Man flyger på 2,s timmar, och båtarna använda 20. Det är
då märkligt. att se, hur svårt det varit att arbeta upp denna linje. Under
1926 trafikerade nlan denna linje med de små flygmaskinerna, som icke
rymma mer än 2 a 3 passagerare. År 1927 har lnan emellertid under större
delen av tiden gått med de stora tremotorsmaskinerna med plats för 9 passa
gerare. Trots detta har icke passagerarefrekvensen vuxit på det sätt, som
man hade kunnat vänta sig. Jag trodde för min del, att de stora maski
nerna skulle komma att gå fullsatta varenda tur, i all synnerhet som själva
routen måste betraktas såsom idealet ur alla synpunkter. Det innebär ju
mycket liten fara att flyga över dessa skärgårdsområden, därför att händer
det något, finns det nödlandningsplatser överallt. Trots detta har frekvensen
icke visat sig motsvara förväntningarna. Det är därför, som jag är rädd för
att man måste draga den konklusionen, att när nyfikenheten är stillad hos
dem, som äro nyfikna, skall trafiken fyllas av dem, som finna, att de ha
verklig nytta av att flyga, och dessa äro icke så många. Det är ju beklag
ligt, men jag kan icke komma till någon annan uppfattning.

Kapten C. Florman : Det har här nämnts, att postbefordran skulle kunna
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väsentligt bidraga till en förbättring av lufttrafikens ekonomi. Jag är även i
det avseendet ganska förhoppningsfull, men det kan endast ske, försåvitt vi
verkligen kunna erbjuda postverket stora förmåner. Vi kunna ju alla vara
överens om att i dag göra vi det icke i tillräcklig grad för att kunna fordra
stora belopp i betalning. Emellertid är det ju så, att Sverige är ett periferi
Iand i Europa, och kunde vi ernå en tillräckligt god regularitet på nattluft
postlinjer från Stockholm till London, Berlin och Paris, skulle vi göra vårt
land och folk en verklig nytta. Jag undrar, om icke då även professor
Heckscher skulle vara villig att erkänna, att en dylik förbättring av Sveriges
postförbindelser skulle ha en mycket stor betydelse. I postalt hänseende
skulle vi då ha det lika förmånligt ordnat mellan Stockholm och London som
exempelvis mellan Stockholm och Göteborg, d. v. s. brevet skulle befordras
till bestälnmelseorten under natten.

Jag är även ense med professor Heckscher därutinnan, att arbetet härpå
måste ske genom en kombination av teknisk forskning och praktik. Jag tror
emellertid icke, att de hittills nedlagda pengarna ha varit förgäves, ty, mina
herrar, vem hade för fyra år sedan ens kunnat tänka sig möjligheten av fram
läggandet aven kungl. proposition, som avsåg att skapa ett tekniskt forsk
ningsinstitut vid högskolan? Det hade aldrig kunnat ske, än mindre hade
en dylik proposition haft några utsikter att antagas, därför att det då icke
fanns san1ma intresse för flygningen som det finns nu. Jag fick för min del
det svaret aven av de föregående kommunikationsministrarna, då jag såsom
direktör i Aerotransport begärde subvention: »Nej, kapten, icke så länge jag
är kommunikationsminister.» Tiderna förändras emellertid, och nästa kom
munikationsminister gick med på subvention.

Byråchefen Almqvist sade, att statsbidraget utgjorde 6o el 7o %. Jag
tror, att det är ett missförstånd. Förra året utgjorde nämligen subventionen
endast 48,5 % av våra totalinkomster. Dessutom har det ju, som inledaren
påpekade, offrats omkring en halv miljon enskilt kapital på det hittillsvarande
arbetet.

Vad beträffar platsbesättningen yttrade kapten Högberg, att den skulle
utgöra 5o %. Detta gäller ju uteslutande passagerare, och sedan kommer det
till fraktgods, och det ger ju också pengar. Jag vill minnas, att vi på
Amsterdamrouten förra året hade ungefär 60 % utnyttjat tonnage.

Det är ju riktigt, att de nya stora maskinerna på Helsingforslinjen icke
utnyttjats i den grad, som man hade kunnat vänta sig, men inkomsterna på
denna linje ha i alla fall från 1926 till 1927 ökats till det tredubbla. Vi
införde ju helt plötsligt en maskin, som kunde taga 9 passagerare mot 3 för
de gamla maskinerna. Att man icke med ens kunde ernå samma procen
tuella besättning som för de gamla maskinerna, är ju beklagligt, men passa
gerareantalet ökades i alla fall högst väsentligt.

Professor Heckscher nämnde, att bilarna betalade sina vägkostnader, men
att något motsvarande icke kunde 'sägas om lufttrafiken. Betalade emellertid
bilarna verkligen sina kostnader i början av sin utveckling? Bilarna voro ju
för tjugo år sedan en lyxartikel, som ytterst få personer hade råd att lägga
sig till med, medan förhållandet nu är ett helt annat.

Professor Heckscher sade, att man icke bör subventionera en sådan sak
som att lära folk att flyga under rund- och nöjesflygningar, men det göres ju
heller icke. Rund- och extraflygningsverksamheten föregående år betalade sig
själv. Subventionen räknas uteslutande på de reguljära linjerna, och bolaget
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har en -så pass detaljerad bokföring, att man ganska tydligt kan se, hur det
ena eller andra avlupit.

Jag är fullständigt ense med professor Heckscher om lufttrafikens bety
delse i försvarshänseende, endast med det påpekandet att vid konstruktionen
av trafikmaskiner får man icke taga så mycket hänsyn till försvarsändamål,
att man försämrar det kommersiella utbytet av dem. Det är icke heller nöd
vändigt med de typer, som vi nu använda. En undersökning har visat, att
det icke kommer att kosta så mycket och går på ganska kort tid att om
ändra våra n1askiner till fullgoda bombmaskiner.

Det finns härvidlag även en annan synpunkt att framhålla. Det har visat
sig, att i stater, som ha verkligt moderna och stora krigsluftflottor, kan man
icke omsätta - materielen, och en del av maskinparken står i långa rader i
hangarerna, utan att någon flyger den, tills den rostar ned. En sådan politik
är tydligen mycket oekonomisk~ Det finska luftvärnsförbundet har också gått
in för att man skall stödja luftförsvaret genom att stödja lufttrafiken. Genom
att ett flygtrafikbolag disponerar maskinerna slipper man ju betala ränta på
kapitalet och får maskinerna amorterade. Man resonerar som så, att vi få
kanske krig sex månader på hundra år, och man kan icke ha en väldig luft
flottaJ som endast användes för rena övningsflygningar och kommer till verk
lig användning endast dessa sex månader, utan då är det bättre att även
under den övriga tiden, 99 1/2 år, också kunna tjäna fredens intressen genom
att understödja samfärdseln. I några länder har man också ordnat det så,
att lufttrafikbolagen erhålla sina maskiner på försvarets budget.

Jag är för min del sålunda ense därom med professor Heckscher, att
lufttrafiken skall tjäna även försvarets intressen, men man får icke därvid
taga sådana hänsyn som exempelvis i Frankrike, där resultatet blivit, att man
fått dåliga trafikmaskiner, utan man måste försöka gå en medelväg.

Kapten L. Högberg: Professor Heckscher nämnde omnibussarna såsom
exempel på ett trafikmedel, som kunnat arbeta -sig fram utan någon subven
tion. Men hittills ha de ju endast kunnat uppträda som konkurrenter till
järnvägarna på de kortare avståndenJ i närtrafik. På de längre avstånden äro
ju järnvägarna alltjämt oumbärliga, eller tror professor Heckscher, att bussarna
även härvidlag skola kunna bliva konkurrensdugliga? Bara för en tiotal år
sedan voro emellertid bilarna mindre driftsäkra och dessutom oekonomiska,
och de kunde icke då uppträda -med den konkurrenskraft, som de i dag
besitta, tack vare teknikens fortsatta framsteg. Om nu flygmaskinerna komma
att ytterligare förbättras i tekniskt avseende, komma de säkerligen att åtmin
stone på de långa distanserna bliva allvarliga konkurrenter till andra trafik
medel på samma sätt, som bilarna blivit det på de kortare avstånden. Jag
är för min del säker .på att vi skola få uppleva den tiden.

Herr ordföranden: Frågan om vad olika trafikmedel kunna komma att
betyda få vi oundgängligen överlämna åt framtiden. Omnibussarna ha dock
aldrig fått 5o % av sina kostnader täckta av det allmänna utan fått slå sig
fram mot en kompakt mur av fördomar och ovilja. De ha så långt ifrån
fått någon hjälp, att de i stället rönt- mothugg från det allmännas sida, och
icke desto mindre ha de gjort sitt ofantliga uppsving. Om flygtrafiken lyckas
göra efter detta, skall jag se det med den största glädje och sympati, men
jag måste då föreslå herrarna att åtminstone avstå från varje slag av sub
vention, ty i annat fall har man ej rätt att draga paralleller med biltrafiken.



DEN SVENSKA FLYGTRAFIKENS EKONOMI OCH DESS FRAMTIDSUTSIKTER 47

. Jag blev mycket intresserad av överste Hedengrens tanke, att man skulle
kunna bygga flygtrafikens ekonomi på postbefordran. Det är möjligt, att det
kan lyckas. Kapten Florman frågade mig, om jag icke ansåg, att den snabba
postbefordringen kunde vara värd kostnaderna. Svar: det vet nlan icke för
närvarande. Vad som elnellertid gör detta med posten litet farligt är, att
posten är ett statsmonopol. De pengar, som posten lägger ut på flygtrafiken,
kunna nämligen därigenom lätt bli endast en maskerad skatt; posten kan ta,
vad den vill för postbefordran, eftersom den är ensam herre på täppan. Det
förhåller sig alltså icke så, som man lätt frestas att tro, nämligen att om
staten betalar för luftposttrafiken, är det ingen kostnad utan trafiken bär sig
själv. Den behöver icke göra det, ty staten kan som monopolist taga ut de
erforderliga medlen genom posten så att säga som skatteuppbördsverk, i stället
för att ge direkt subvention. Skulle det bli fallet, föredrar jag den direkta
subventionen, ty då ser man åtn1instone, vad man ger ut. Om det däremot
verkligen är så, ,att posttrafikanterna äro villiga att betala så mycket mer för
att skicka sina försändelser genom luften, jämfört med vad de göra vid be
fordran på terrester väg,' som motsvarar statsbidraget, 'Så bär lufttrafiken sina
kostnader själv. Är den förutsättningen icke uppfylld, blir det däremot lika
fullt subvention, fastän maskerad.

Jag tycker för min del, att man bör se verkligheten i ögonen. Vilja vi
ha subvention, skola vi också göra klart för oss, varför vi vilja ha den. Vill
lufttrafiken åter reda sig utan subvention, kan man gärna åberopa omnibus
trafik o. dy!., men då skall man också föra en helt annan politik än som
hittills skett.
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Det för· aftonen uppställda överläggningsämnet

Staten och järnhanteringen

inleddes med nedanstående föredrag av Kanslisekreteraren i Handels~

departementet, Järnbrukssakkunnigas sekreterare Olof Edström.

Den svenska järnhanteringen efter kriget ger den intresserade iakt
tagaren i stort sett en bild aven samling småkonungar, dugliga och
självmedvetna, sedan åratal kämpande dels sins emellan och dels utåt
en hård och oviss kamp. Ungefär hälften har sin strid förlagd huvud
sakligen till tidigare erövrade men nu delvis förlorade områden, och
deras kamp har blivit allt hårdare, sedan dessa områdens invånare för
stått att smida sig kraftiga vapen och bygga svåröverkomliga murar.
Ivern att komnla över murarna hindrar emellertid på intet vis de f. d.
erövrarna att under stormningen efter bästa förmåga bekämpa varandra.
Denna ena hälft utgöres av kvalitetsjärnindustriens ledare, den andra
hälften av handelsjärnindustriens. De senare ha sin strid förlagd till de
inhemska domänerna, men den är icke mindre häftig för det. Tvärtom.
Ty förutoln den inbördes fejden ha de fört ett 7-årigt krig mot allt mäk
tigare främmande erövrare. De skyddsvärn, som en välvillig försyn för
omkring 40 år sedan uppförde åt dem och sedan dess underhållit, ha
emellertid icke blivit påbyggda eller på annat sätt gjorts starkare, och
det har därför varit en lätt sak för inkräktarna, som bildat koalitioner
och tillägnat sig allt kraftigare stridsmetoder, att komma över eller förbi
skyddsvärnen. Och nu står kampen hård mot övermakten. Men krig
kostar pengar, och de som finansierat försvaret ha börjat finna striden
väl långvarig och framför allt mycket oviss. I ·sitt beträngda läge ha
försvararna nu funnit sig böra anropa samma försyn, som hjälpte dem
för 40 år sedan, om bistånd att utestänga främlingarna.
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Så ungefär ter sig i grova drag, bildligt talat, den svenska järn
hanteringen för närvarande. Den har nu gått in i sitt åttonde förlustår,
och ännu skönjas inga bestämda tecken till ett bättre läge. Detta gäl
ler såväl kvalitets- som handelsjärnindustrien. Man må under sådana för
hållanden icke undra på, att järnindustriens män börjat förtvivla och
riktat sina blickar mot statslnakte"rna såsom räddare ur deras nöd. Mer
eller mindre utförliga framställningar, där det nuvarande läget målats i
bjärta men såvitt jag kan finna icke för bjärta färger, ha gång på gång
ingivits till regeringen med "begäran om ökat tullskydd. Vore det rå
dande nödläget det" enda verkligt avgörande "för ett tillmötesgående av
deras krav, då kan man för visso säga, att statsmakterna i eminent grad
förhärdat sina hjärtan inför järnhanteringens veklagan och nöd. Nu är
dessvärre järnhanteringens nödläge icke i och för sig avgörande "i detta
fall. Statsmakterna k~nna inte göra något av intet eller taga den hjälp
järnhanteringen behöver från ovan. Den måste tagas från någon. I
förevarande fall gäller det att taga från järnkonsumenterna, i första hand
från de järnförädlande industrierna, och giva åt järnhanteringen, alltså
överföra ekonomiska värden från en grupp av medborgare till en annan.
Visserligen är staten långt ifrån främmande för en dylik verksamhet,
men innan den utvidgas, bör man göra sig reda för, om någon verklig
affär är med densamma förbunden. Man bör fråga sig, om det offer
andra industrier eller järnkonsumenter överhuvud åläggas genom höjda
järntullar är större eller mindre än det gagn, som vederfares järnindu
strien. Är bördan större, har man enligt min mening beträtt oekono
miska vägar. Är den mindre, kan det finnas visst fog för dess påläg
gande ur det allmännas synpunkt, låt vara att man även bör taga någon
hänsyn till deras mening, som skola frambära offergåvan. Nu förhåller
det sig emellertid så, att man icke kan prestera fullgiltiga bevis för vare
sig det ena eller andra, såvida icke tullförhöjningen göras mycket kraf
tig, i vilket fall det synes uppenbart, att uppoffringen blir större än

.hjälpen, om det blir någon hjälp al.1s.
Under sådana förhållanden blir man synnerligen tveksam rörande

nyttan av höjda järntullar, i synnerhet om dessa göras permanenta; och
i tvivelaktiga fall bör man SOln bekant icke handla. Skulle de~ däremot
finnas presumtion för, att en tullhjälp blott behöver bli tillfällig, att den
endast behöver kompensera för vissa ogynnsamma förhållanden av extra
ordinär natur och att den, när dessa efter en tid försvunnit eller över
vunnits, kan borttagas, då kommer frågan "givetvis i ett annat läge. Då
kan det sy~as berättigat att under mellantiden göra ett ekononliskt offer
för att få behålla en betydande industri; men de som närmast böra full
göra detta offer synas efter min mening vara de som i första hand ha
nytta av att järnhanteringen förblir vid liv. Den springande punkten i
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hela resonemanget om hjälp eller icke hjälp åt järnhanteringen synes
sålunda vara frågan huruvida järnhanteringens hjälpbehov är tillfälligt
eller permanent. Men man. kan icke komma till klarhet häri utan att
känna orsakerna till den svenska handelsjärnindustriens nuvarande under
lägsenhet. Äro dessa en gång för alla givna, förefaller det mig, som om .
man icke lämpligen skulle kunna göra mycket. Äro de det icke utan
övergående, bör man undersöka varuti en hjälp bör bestå.

Den svenska handelsjärnhanteringen har alltid varit underlägsen ut
landets järnindustri, om också icke i så utpräglad grad sonl just nu.
Dess underlägsenhet sammanhänger bl. a. med avsaknaden av fossilt
bränsle samt drift i liten skala som en följd aven obetydlig marknad.
Underlägsenheten i dessa avseenden har förefunnits så länge svensk
handelsjärnhantering existerat och torde såvitt kan bedömas allt fram
gent komma att förefinnas, me~ den har före kriget kompenserats av de
gällande tullarna å järn, och det är möjligt att så fortfarande är fallet.
Men förutom de nämnda ogynnsamma omständigheterna ha andra så
dana av än större betydelse tillkommit efter kriget. Dessa hänga sam
man med järnhanteringens industriella och kommersiella organisation,
med den höga arbetslönenivån i Sverige eller, om man 'så vill, med den
låga lönenivån i utlandet samt med förhållanden på sociallagstiftningens
och penningväsendets områden.

Det lider intet tvivel, att den svenska handelsjärnhanteringen av
olika orsaker icke tillgodogjort sig den tekniska utvecklingen på järn
hanteringens område. Den har vidare icke företagit den koncentration
och specialisering, som förhållandena efter kriget' drivit fram i vissa med
oss konkurrerande länder, t. ex. Tyskland. Den svenska järnhanteringen
är synnerligen splittrad både i avseende på produktionen och försälj
ningen. Varje verk producerar och försäljer efter sitt huvud. Järn
transporterna från de olika verken korsa stundom varandra, och om det
nu inte är så illa ställt som inom t. ex. tvättmedelsindustrien, där de
norrländska fabrikerna avyttra. en del av sin produktion i Skåne och de
skånska en del i Norrland, så är det långt ifrån bra ordnat i transport
hänseende. Då järnvägsfrakterna med nödvändighet måste bli tämligen
betydande på grund av järnets ringa värde per viktenhet, så följer
därav, att järnverkens priser i icke obetydlig mån influeras av fraktkost
naderna.

Men vida mer än de rådande bristerna i organisationsavseende be
tyda de höga arbetskostnaderna för den svenska järnindustrien. Arbets
lönerna i Sverige äro högre än de i Tyskland,. Frankrike, Belgien, Luxem
burg, Polen och Tjeckoslovakien, vilka länder alla konkurrera hårt med
de svenska handelsjärnverken. De svenska arbetslönerna torde f. n.
genomsnittligt hålla sig omkring I krona per timme, alltså 8 kr. per
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dag. Före kriget utgjorde de i medeltal omkring 40 öre per timme.
Den stora skillnaden är en följd av penningvärdets fall och av kom
pensationen för minskad arbetstid. Däremot är realinkomsten per år
ungefär densamma som omedelbart före kriget.

Mot en löneutgift för den svenska järnindustrien av 8 kronor per
arbetare och dag har den franska järnindustrien en utgift av 2 a4 kro
nor, den belgiska 3,60 a 6 kronor, den polska 2,60 a 6 kronor och den
tyska grovt taget omkring 6,50 a 7 kronor. Då arbetslönerna inom järn
industrien på grund av den stora arbetsuppoffringen betyda ofantligt
mycket mer än inom de flesta andra industrier, har följden blivit den, att
järnindustrien kommit att lida mer av d~ relativt till utlandet höga ar
betslönerna än övriga svenska industrier.

I de tolv svenska handelsjärnverken äro omkring 4,600 arbetare
sysselsatta med framställning av göt och valsjärn. Dessa ha i medeltal
en årsinkomst av omkring 2 200 kronor; för samtliga arbetare blir det
tillhopa omkring la milj. kronor. Vid en tillverkning av 160 000 ton
valsjärn utgör följaktligen arbetskostnaden per ton järn ungefär 60 kro
nor. Kunde arbetslönen sänkas med t. ex. 20 %, innebure detta, under
i övrigt oförändrade förhållanden, att produktionskostnaderna minskades
med 12 kronor per ton. Vore man i tillfälle att tillämpa de franska
lönerna, skulle arbetskostnaderna kunna sänkas med ända till 36 kronor
per ton. Med en dylik sänkning skulle handelsjärnhanteringen i nuva
rande prisläge bli synnerligen lönande, och man skulle otvivelaktigt kunna
reducera det nu utgåend~ tullskyddet för järn till hälften och därunder.
Emellertid är det föga fruktbärande att i förevarande fall tala om en
sänkning av de svenska järnarbetarnas löner. Dessa arbetare intaga i
lönehänseende ingen annan undantagsställning än att deras löneinkomster
äro mindre än flertalet andra svenska arbetares och betydligt mindre än
de för hemularknaden arbetande industriernas arbetslöner, för att nu icke
tala om de monopoliserade yrkenas löner. Man frågar sig i stället, hur
det är möjligt att lönerna kunna vara så abnormt låga i vissa järnpro
ducerande länder som nu är fallet. Går man detta spörsmål närmare in
på livet, finner man dock ett par rätt goda förklaringsgrunder härtill.
Den ena förklaringen är att söka i den omständigheten, att våra svenska
järnarbetare i avseende å levnadsstandarden stå betydligt högre än åt
skilliga främmande länders järnarbetare. Arbetslönerna i Sverige ha nog
alltid varit högre än vissa andra länders, låt vara att skillnaden tidigare
icke· på långt när varit så stor som nu. Den andra förklaringsgrunden
hänger samman därmed, att vissa länders levnadskostnader, beräknade
efter deras guldvaluta, befinna sig på ungefär samma höjd som före
kriget. Levnadskostnadsnivåerna i Belgien, Frankrike, Luxemburg m. fl.
länder kunna för närvarande betecknas med ett indextal som ligger en-
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dast ett fåtal enheter över IDO, under det att motsvarande nIva för
Sveriges, Englands och Amerikas del kan uttryckas med indextalet 170
och för Tysklands del med IS0.

Nu äro givetvis arbetslönerna avhängiga av levnadskostnaderna, och
det bör därför icke' förvåna att lönerna i Belgien, Frankrike etc. äro
lägre än de svenska, engelska och tyska lönerna. Vore man övertygad
om att den rådande skillnaden i fråga om löner och levnadskostnader
bleve bestående, då ser jag för min del ingen annan ekonomiskt för
'nuftig utväg än att avveckla handelsjärnindustrien. Dessbättre synes
det efter allt att döma förhålla sig så, att den rådande stora skillnaden
till en del eller kanske till övervägande delen kommer att småningonl
utjämnas genom levnadskostnadernas och arbetslönernas stegring i de
länder, där dessa äro lägst. I varje fall finnes god presumtion härför
på grund av redan vunnen erfarenhet. Tar man t. ex. Tyskland, finner
man, att levnadskostnaderna i detta land enligt officiella siffror i januari
1924 betecknades med indextalet 125,9. Indextalet stiger sedan oav
brutet, så att det i april 1927 är uppe i 146,4 och för närvarande om
kring 15 I. De tyska järnarbetarnas timinkomster utgjorde i maj 1924
58,3 pf. för att därefter stiga kontinuerligt till 96,2 pf. i april 1927. En
liknande, om också icke så utpräglad stegring har kunnat spåras i en del
andra länder med starkt värdeförsämrad och utåt undervärderad valuta
efter valutans stabilisering eller införande av guldmyntfot. Kan man
månne icke förvänta, att efter valutastabiliseringarna i Frankrike, Belgien
och vissa andra länder levnadskostnaderna där skola mera närma sig de
västeuropeiska och arbetslönerna till följd härav stiga? För egen del
är jag tämligen övertygad härom, även om jag får bekänna, att jag sak
nar varje hållpunkt, då det gäller att bedöma hur lång tid denna an-
passningsprocess kan ta i anspråk. .

Emellertid ligger i de nu påvisade förhållandena ett hoppgivande
moment' för järnindustrien' och tillika ett visst motiv för statsmakterna
att räcka järnindustrien en hjälpande hand i avvaktan på de resultat,
som utvecklingen på nyss berörda område kan komma att ge. Men
härtill kommer, att utvecklingen på jämväl ett annat område kan tänkas
arbeta järnindustrien i händer. Detta område hänför sig till kapital
kostnaderna. Dessa senare ha relativt till utlandets påverkats mycket
ogynnsamt av det svenska penningvärdets stegring sedan 1920. De
vinster, som järnindustrien inhöstade under penningvärdeförsämringens tid
1914-1920, ha. till stor del gått förlorade genom den därpå följande
penningvärdestegringen, något som objektivt sett icke kan beklagas.
Emellertid har järnhanteringen, liksom för övrigt all annan industri,
ovanpå detta fått vidkännas en verkligt stor olägenhet, som yttrar sig
däri, att de utvidgningar och moderniseringar, som företogos under en
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tid då myntvärdet var lågt, alltså före 192 I, nu måste förräntas och åter
betalas i ett så att säga fullviktigt mynt.

Hade utvecklingen i de med järnhanteringen hårdast konkurrerande
länderna varit analog, skulle detta icke i och för sig ha varit något att
fästa större avseende vid. Nu };lar den emellertid varit en annan och
tämligen olycksdiger för den svenska järnhanteringen. I de flesta, att
icke säga alla av kontinentens järnplioducerande länder har järnhante
ringen fått draga förd~l av penningvärdets successiva minskning, och
denna fördel har varit särdeles betydande. Järnhanteringen har icke blott
till stor del kommit ifrån de fasta skulder, som gjordes före kriget, utan
den har också kunnat genomföra utvidgningar m. m. med penningar,
som ständigt förlorat i värde.

Betydelsen härav i konkurrenshänseende är ögonskenlig. Kapital
kostnaderna inom järnhanteringen äro som bekant mycket betydande.
För 8 av de 9 handelsjärnverk, vilkas finansiering varit föremål för un
dersökning av de järnbrukssakkunniga, utgjorde den totala kapitalom
slutningen år 1926 82 milj. kronor, mot jämnt hälften 1913. Det upp
lånade kapitalet uppgick år 1926 till 41 milj. kronor. Frånräknar man
6 milj. under antagande att detta belopp upplånats för andra ändamål
än järnframstäl1ning, återstå 35 milj. kronor. Efter 6 % ränta utgöra
alltså kapitalkostnaderna 2,1 milj. kronor. För dessa 8 järnverk, vilka
år 1926 producerade 95 000 ton handelsjärn, utgöra alltså räntorna
på det främmande kapitalet efter den verkställda beräkningsgrunden
ungefär 22 kronor per ton, en som man finner rätt betydande summa.
Hade nu den svenska järnhanteringen varit i samma' läge som t. ex.
Frankrikes, Belgiens och Tysklands järnindustrier, vad penningvärdeför
sämringen beträffar, skulle denna utgift ha reducerats till hälften eller
en tredjedel eller till ännu mindre.

Nu äro emellertid de rådande förhållandena för ögonblicket givna,
om också icke för evärdelig tid. Man får nämligen icke glömma, att
varje industri så småningom måste förnya sina anläggningar, moderni
sera och utvidga dem. Efter I 5 a 20 år torde järnverken bl. a. med
hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen se helt annorlunda ut än
nu, och till den erforderliga utbyggnads- och omvandlingsprocessen får
järnindustrien överallt i världen, sedan valutorna stabiliserats, använda
kapital av mera konstant värde än som varit fallet mellan åren 1914
1927. Det är under sådana förhållanden att antaga, att kapitalkostna
derna för utlandets järnindustri, i stället för att som hittills oavbrutet
avlägsna sig från de svenska, hädanefter mera närma sig dessa. Givet
vis komma alltid kapitalkostnaderna för den utländska järnindustrien på
grund av stordriftens fördelar m. m. att ställa sig- lägre än de svenska,
men skillnaden förefaller icke att bli så avskräckande stor, som nu är fallet.
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Denna omständighet torde vara ett ytterligare förhoppningsfullt mo
ment rörande järnhanteringens framtida tillfrisknande, låt vara att dess
verkningar ligga rätt långt framåt i tiden.

Men härtill kommer vidare, att järnhanteringen, on1 den visar god
vilja och energi, säkerligen är i tillfålle att reducera sina produktions
kostnader genom en högst välbehövlig rationalisering av produktions-

, och försäljningsorganisationen, varigenom på samma gång ern,ås en bättre
anpassning efter utvecklingen på området sedan världskriget., Dessa tre
omständigheter kunna visserligen icke verka omedelbart till järnhante
ringens främjande, men de synas enligt min mening vara så påtagliga,
att man i varje fall icke nu bör kasta yxan i sjön utan söka hjälpa järn
industrien på ett så förnuftigt sätt som möjligt under den hårda över
gångstiden.

Innan jag emellertid går in på de hjälpmedel, som förordats av de
sakkunniga, skall jag tillåta mig att beröra en annan fråga. Den gäller
spörsmålet, huruvida inte handelsjärnhanteringen i dess nuvarande läge
vore mogen för en avveckling 'och huruvida icke staten på något sätt
skulle kunna göra denna avveckling så smärtfri som möjligt. Under ut
redningarna fick jag ett intryck av att man vad järnindustrien beträffar
måhända hade att göra med följderna av ett jättestort misstag av den i
slutet av förra århundrandet förda tullpolitiken. Jag frågade mig, huru
vida inte de sedan snart 40 år existerande järntullarna pålagt de järn
konsumerande industrierna så stora bördor, att dessa indus~rier avsevärt
hämmats i sin utveckling, och huruvida de icke utan järntullar måhända
skulle sysselsatt ett flertal arbetare, som tilläventyrs varit långt större
än det antal arbetare, som handelsjärnindustrien under tiden givit ut
komst åt. I denna uppfattning styrktes jag av den omständigheten, att
skeppsbyggnadsindustrien, som sedan sekelskiftet åtnjuter en vidsträckt
tullrestitutionsrätt och praktiskt taget för alla nybyggnader använder tull
fritt, utländskt järn, vuxit sig ovanligt stark just på grund av denna om
ständighet. Vidare försökte jag göra en överslagsberäkning rörande den
merutgift järnkonsumenterna under den gångna tiden ålagts dels i form
av tull till staten och dels till järnindustrien i form av ett högre järn
pris men fann mig inför uppgiftens svårighet böra avstå därifrån. Sanno
likt torde den direkta tullbeskattningen och det högre pris som på grund
av tullarna måst erläggas för det svenska järnet ha uppgått till åtskilliga
lo-tal miljoner, kanske till något IDo-tal miljoner kronor.

Jag fann emellertid senare, att denna säkerligen högst avsevärda be
lastning .inte endast varit av ondo för järnkonsumenterna. Det svenska
handelsjärnet var före kringet och, är fortfarande om också kanske icke
i lika hög grad bättre till k'valiteten än det utländska, samtidigt som
det ställde sig något dyrare än det utländska inklusive tull och frakt.
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Den rådande prisskillnaden före kriget var likväl icke större än att de
järnförädlande industrierna hellre köpte detta järn än det billigare ut
ländska, och följden härav har varit, att de produkter, som därav fram
ställts, just på grund av den goda kvaliteten varit lättare att avyttra i
såväl Sverige som utlandet. Jag har i samtal med industrimän erfarit,
att den .utmärkta avsättningen för svenska järnalster varit en följd av
att dessas kvalitet varit bättre än de utländska och att det sannolikt
skulle visat sig mycket svårare att finna avsättning för dylika alster av
lägre kvalitet i konkurrens med de utländska massproducerande indu
strierna. Jag bortser nu helt från de svenska högkvalitetsprodukterna,
vilkas framställning och avsättning i eminent grad betingas av vår kva
litetsjärnindusti, utan vilken de med stor sannolikhet aldrig hade blivit
tillverkade i Sverige.

Emellertid invänder mången, att det aldrig varit de svenska järn
förädlingsverken förmenat att köpa gott svenskt handelsjärn till priser)
som de på grund av järntullen hittills fått betala. Ett dylikt resone
mang håller dock knappast streck av det skälet, att om prisma.rginalen
mellan det svenska och det utländska handelsjärnet varit för stor, skulle
fabrikanterna i de flesta fall föredragit det billigare järnet, vilket de f. n.
också göra till skada för de produkter, som därav framställas; men det
är härförutan också sannolikt, att den avsättning av handelsjärn, vars.
kvalitet är av underordnad roll, t. ex. byggnadsjärn, skulle reducerats
och kanske gått ned till noll utan rådande tullar. Ur konsumentsyn
punkt hade detta senare endast varit bra, men för att uppehålla den så
att säga mera nyttiga delen av handelsjärnindustrien hade det varit en
olägenhet, därigenom att järnverken måst producera i mindre enheter
och, med högre produktionskostnader. Jag har därför kOlnmit till den
uppfattningen, att man icke motsägelselöst kan avgöra, huruvida för
delarna och olägenheterna av järnindustriens tullskydd uppvägt varandra.
eller icke. Men däremot torde man med större säkerhet kunna våga
draga den slutsatsen, att ett permanent högre tullskydd för järn av den
storleksordning, Jernkontoret vid 'åtskilliga tillfällen efter kriget ifråga
satt bl. a. under hänvisning till det sänkta penningvärdet, i längden
bleve en sådan börda för järnkonsumenterna, att tilläventyrs ernådda
fördelar icke stode i något rimligt förhållande till olägenheterna.

För egen del finner jag sålunda, att om nu järnindustrien skall hjälpas,
så bör hjälpen bliva av temporär natur i avvaktan på det gynnsammare·
produktionskostnadsläge, som kan tänkas uppkomma såsom en följd av
järnindustriens egna rationaliseringssträvanden och av utvecklingen i
andra länder. Nu kunna emellertid meningarna vara delade om varuti
denna hjälp skall bestå. }1"'rån flera håll har efter avlämnandet av de'
järnbrukssakkunnigas betänkande förts fram den tanken, att nlan genom.
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statssubvention borde hålla järnindustrien under armarna, till dess bättre
tider inträdde eller till dess man fått större visshet om att sådana icke
komme att inträda. De järnbrukssakkunniga ha i sitt betänkande av
visat tanken på statssubvention under ~änvisning till de statsekonomiska
konsekvenserna aven dylik åtgärd. För egen del tror jag, att det vore
föga lyckligt att tillgripa åtgärder, som tillhöra de värsta utväxterna från
den merkantilistiska regimen, då det finnes andra, låt vara diskutabla,
men i allt fall mera praktiserade åtgärder att tillgå. Jag fruktar, att
om man' gåve sig in på ett experiment med statssubvention, den andra
hälften av järnhanteringen, kvalitetsindustrien, komme att göra sig på
mind med ännu större rätt till understöd, och det torde kanske inte
töva så länge, innan den ena industrien efter den andra uppträdde som
hjälpsökande. En statssubvention skulle vidare få bäras av hela natio
nen, företrädesvis av dem som i stort sett icke konsumera något han
delsjärn. Det förefaller mera tilltalande, att de verkliga järnkonsumen
terna, de som ha nytta av det svenska järnet, få bära en tillfällig börda}
för att sedan i framtiden ha tillgång till gott, svenskt handelsj ärna

Det återstår att något beröra konsekvensern~ för järnhanteringen
under förutsättning å ena sidan, att en tillfällig hjälp gäves, t. ex. i den
forin de järnbrukssakkunniga föreslagit, och, å andra sidan att ingen
hjälp i någon form lämnades. Om nu järnhanteringen finge den före
slagna tullhjälpen, som ungefär utgör hälften av vad som i nuvarande
produktionskostnadsläge . erfordras, kan onekligen det fall inträffa, att
järnindustrien tackade för gåvan, fortsatte sin produktion efter samma
linjer som förut och när tiden för tullhjälpen vore ute bevisade, att för
hållandena under mellantiden visserligen något förbättrats men att tull
ökningarna fortfarande vore erforderliga. Det har påpekats i pressen"
att då de gångna årens påtagliga nödläge icke kunnat svetsa samman
järnbruken i en mera ekonomisk organisation,' så skulle en tullhjälp utan
bestämda villkor knappast kunna göra det. Människan uppskjuter ju
alltför gärna obehagliga saker till morgondagen. Hon är dessutom op
timist, och hennes förhoppningar gå ofta vida över det möjligas gränser.
Varför skulle då järnhanteringen förmenas att hysa .den förhoppningen
att allt framgent få behålla det ökade tullskyddet och inrätta sig där
efter? Kommer tid, kOlnmer råd. Den kan också i sina förhoppningar
inkalkylera det uppenbara faktum, att införda tullar alltid visat sig bli
permanenta. Det förefaller därför, som om staten, därest järnindustrien
finge den nu föreslagna hjälpen, borde kräva vissa garantier för att en
reformation av järnhanteringen till huvud och lenlmar under mellantiden
företoges, och detta innan en hjälp lämnades. Ett 'annat sätt vore att
begränsa giltighetstiden för tullförhöjningarna till 2 eller 3 år samt göra.
en förlängning med ytterligare ett par år avhängig av huruvida järn-
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hanteringen genom reorganisation försatt sig i ett bättre konkurrensläge.
Huvudsaken vjd en tullhjälp synes enligt min mening vara, att den göres
så beskaffad, att järnindustrien bibringas den uppfattningen, att hjälpen
oåterkalleligen upphör efter att antal år. Den skulle på detta sätt kunna
bli tili verklig nytta. Har järnindustrien under tiden av egen kraft icke
kunnat åstadkomma något eller visar det sig att industrien icke kan leva
utan det provisoriska tulltillägget, då synes det mig riktigt att handels
järnindustrien avvecklas. Men som förhållandena nu gestalta sig, kan
det synas tillrådligt att ge järnindustrien en chans, då därigenom åt
landet måhända kan bevaras en stor och· betydelsefull industri utan allt
för stora uppoffringar.

Vad beträffar frågan om vad som kan tänkas inträffa, ifall järnin
dustrien icke får något stöd, så är det givetvis mycket svårt, att icke
säga fullständigt omöjligt att komma utanför de rena antagandenas om
råden. Man kan tänka sig, att handelsjärnhanteringen så småningom helt
slår igen och att dess tusentals arbetare bli utan försörjning och falla
kommunerna i resp. orter till last, vilket för dem bleve katastrofalt. Det
kan också tänkas, att en livskraftig kärna av handelsjärnhanteringen bleve
kvar och att de övriga ginge all världens väg. Man kan också göra
det antagandet, att vissa, handelsjärnverk sloge sig på kvalitetsjärnpro
duktion, en utväg som kvalitetsjärnverken frukta, eftersom de själva sitta
trångt och ha svårt att finna avsättning för sina produkter, 'under det
att återstoden finge utrymme och avsättning för den sålunda begränsade
handelsjärnproduktionen. Det kan slutligen antagas, att järnindustrien
sluter sig samman till en trust eller till en produktionskartel1, söker an
slutning till den europeiska stålkartellen och med en undfången kvot
söker göra det bästa möjliga av situationen. Måhända kunna de här i
afton församlade representanterna för järnhanteringen ge ett mera ingå
ende och belysande svar -på denna fråga.

Härefter yttrade sig:

Bruksdisponenten E. Lundqvist: Jag skall be att n1ed några ord få
belysa en fråga, som av vissa skäl, som jag icke nu behöver ingå närmare
på, icke kommit till uttryck i de sakkunnigas betänkande, men som kanske
just lämpar sig att framföra inför detta forum.

De sakkunniga ha i sitt betänkande kommit till det resultatet, att järn
hanteringen bör erhålla hjälp från statens sida medelst ökat tullskydd. Denna
hjälp bör lämnas därför, att den svenska järnhanteringen icke under nu rå
rådande förhållanden kan producera med ekononlisk vinst. Liksom alltid då
det gäller att taga ståndpunkt till frågan om tullskydd för industrialster, kom
mer givetvis även i detta fall den allmänna meningen att dela sig efter två
huvudlinjer. Den ena säger, att eftersom det är önskvärt, att denna hante
ring upprätthålles, bör den erhålla hjälp, och den andra, att eftersom hante
ringen icke bär sig, bör den läggas ned. Nu har det visat sig i alla större
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industriländer, att 'problemet nästan aldrig låter förenkla sig på det sättet.
Studera vi järnhanteringen i olika länder, skola vi finna, att såväl i Tyskland
som England kunde denna hantering under en följd av år efter kriget icke
konkurrera med exempelvis Belgiens och Frankrikes. Såvitt jag vet, har det
dock av denna anledning i dessa länder icke uppstått någon stark agitation
för att lägga ned järnhanteringen nled den motiveringen, att det skulle vara
för landet nyttigare att importera järn från Belgien och Frankrike. 1\1an har
i både England och Tyskland klart insett ,,'ärdet och betydelsen av' en kraf
tig järnhantering, även om de färdiga produkterna kosta mera än de inlpor
terade. Man har också därför inriktat sig på att bevara sin järntil1verkning.
Då den nu moderna propagandan till förmån för ett raserande av tullskran
korna medför, att man icke längre vågar räkna med ett tillförlitligt stöd från
de resp. regeringarnas sida, hava industriens målsmän tagit saken i egna
händer för att genom kartellöverenskommelser skapa de ekonomiska förutsätt
ningarna för industriens fortbestånd.

Förhållandet i Sverige är i princip likartat med vad som förekommer i
dessa länder, även om storleksordningen är en annan. Industriens målsmän
i Sverige äro nog i allmänhet ense Oln att en stark handelsjärntillverkning
inom Sverige är till nytta för landet. Under sådana förhållanden är det
ganska förklarligt, att järnhanteringens män anse det vara sin plikt mot in
dustri och land att anstränga sig för att även här skapa ett gott ekonomiskt
underlag för industrien. Då det gäller att finna lämpliga utvägar, böra vi
emellertid icke själva experinlentera utan draga fördel av de lärdomar, SOlU

redan vunnits i andra länder.
Man kan då med rätta fråga, varför järnhanteringen tillgripit utvägen

med ett högre tullskydd i stället för nationell och internationell kartellbild
ning. Saken är ganska enkeL Vid förhandlingar lued utlandet är nänlligen
"årt underhandlingsläge ytterst önltåligt på grund av omsorgen om vår ex
port av kvalit~tsstål. Denna tillverkning har att kämpa en ytterst hård kamp
på den internationella marknaden. Dels hava andra länder gjort stora tek
niska fraInsteg under de sista åren, dels hava de flesta länder, där vi haft
vår marknad, gått in för att skydda sin egen ståltillverkning genom höga
tullar. Senast för någon vecka sedan fingo vi meddelande om att Frankrike
ånyo högst avsevärt höjt sina tullsatser på stål. Denna strävan att skapa
fram inhemska industrier, även om dessa icke kunna anses vara grundade
på naturliga förutsättningar, gör, att man svårligen kan undgå att vid un
derhandlingar med utländska karteller rörande handelsjärn dessa komlna att
blanda in frågan om vår export till dem av kvalitetsstål. Detta kunde even
tuellt medföra den högst beklagliga konsekvensen, att vår kvalitetsståltillverk
ning bleve förlamad. Då denna utväg alltså innesluter möjligheten att skada
en annan för landet så viktig näring, har det ansetts riktigare att tillgripa
utvägen att förhöja tullskyddet.

Skulle det nu visa sig, att vår regering och lagstiftande församling icke
anser sig kunna bifalla de sakkunnigas förslag om höjning av tullarna, måste
givetvis järnhanteringen även i Sverige taga saken i egna händer och för
söka klara upp den, så gott den kan. Problemet är givetvis ofantligt svårt.
Huruvida det kan lösas vet jag icke. Under det att man håller på att
lösa problenlet, kan man emellertid icke undgå en hel del svåra sociala
slitningar inom landet. '

Det är även en annan omständighet sonl gjort, att man icke gett sig
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In på kartellbildning. Det finns näinIigen en så ofantligt stark tendens hos
en del av befolkningen, frainför allt herrar politici att, så fort de höra talas
om en kartell, genast begära regeringens ingripande till skydd mot denna.

Med dessa ord har jag endast velat framhålla, att det finns en viss
inneboende livskraft hos vår handelsjärnindustri. Den har emellertid på grund
av förhållanden, över vilka den icke själv kunnat råda, lagstiftningsåtgärder
i fråga om arbetstiden o. dyl., fått en stark stöt. Det gäller nu att hjälpa
den över den tid, som behövs, in~lan förhållandena hinna utjämna sig i Eu
ropa. Det vore emellertid önskvärt, att från herrar nationalekonomers sida
få den frågan belyst, huruvida det är klokare och bättre för järnhanteringen
att gå in för den andra utvägen, d. v. s. kartellbildning, än att begära sta
tens hjälp efter en gamlnal beprövad och välkänd metod.

Ordföranden professor E. Heckscher: Det föreliggande kon1mittebe
tänkandet förefaller lnig att vara mycket förtjänstfullt och klart i fråga onl
såväl fakta som diskussionen av fakta. Vi äro därför denna gång enligt mitt
förmenande bättre i stånd att pröva den föreliggande tullfrågan än fallet van
ligen är med tullfrågor.

Det föreligger i denna fråga vissa fakta som äro mycket påtagliga Inen
som kanske icke fått spela den roll i diskussionen som de borde göra. Det
första faktum är, att det redan finns ett tullskydd på de varor, för vilka
man nu begär nytt tulllskydd. Det är alltså icke här fråga om produktions
grenar som förut fått kälnpa sin strid utan hjälp från det allmännas sida.
Tvärtom är det tullskydd som redan finns för dessa produkter ingalunda lågt,
utan utgör i flertalet fall mellan 2 o och 25 % av priset på importvarorna.
Detta är emellertid icke blott i och för sig ganska respektabelt, utan det är
också fullt jämförbart med det tullskydd som exempelvis råder i Tyskland.
När disponent Lundqvist nyss yttrade, att man i Tyskland icke bragt på tal
att nedlägga järnhanteringen, kunde han kanske ha tillagt, att man icke gjort
det därför att man ansett sig kunna reda sig med det tullskydd man redan
har. Förhållandet är i stort sett det, att de tyska tullarna äro ungefär de
samma i riksmark som de svenska tullarna i kronor, d. v. s. att det tyska

. tullskyddet är ungefär 9o procent av det svenska.
Man bör icke heller glölnma bort, att just den del av järnhanteringen,

som nu befinner sig i så stora och oförnekliga svårigheter och därför påyr
kar hjälp från det allmänna, är just den del SOlll skapats genom införandet
av tullskydd. Det är icke den gamla järnhanteringen, som, därför att den
utgör en exportnäring, icke kan få något tullskydd, utan det är den del av
järnhanteringen, som våra lagstiftare i tvivelaktig vishet införde med hjälp av
tullar för ett fyrtiotal år sedan, som nu befinnes så pass litet i stånd att
rida ut stormen, att den måste påyrka hjälp på nytt.

Att ett föregående försök har misslyckats borde dock icke behöva med
föra, att man utan vidare skall acceptera ett nytt försök av samnla slag. Vi
skulle genom den nu föreslagna tullförhöjningen få ett tullskydd för dessa
produkter som ligger betydligt över vad som vanligen är fallet. Det bety
der alltså, att vi åt denna industrigren skulle skapa en verklig undantags
ställning.

Det andra faktum som jag skulle vilja påminna om är den egendolnliga
utveckling som dessa rena handelsjärnverk undergått sedan förkrigstiden. Av
den tablå som finnes intagen i betänkandet på sid. 136-139 franlgår -
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om man för att hela tiden röra sig med samma penningvärde, höjer 19 1 3
års siffror med 5o % - att kapitalet för de åtta redovisade verken har
ökats med i medeltal 1/3• För vissa av verken har emellertid kapitalökningen
varit betydligt större. Ett verk har t. ex. ökat kapitalet nled hälften, ett
annat till det dubbla och ett tredje verk till 2,5 gånger utgångsvärdet, allt
frånsett penningvärdets ändringar. Nu måste man väl ändå säga, att ingen
har bett dessa verk att öka sina kapital. De ha gjort det på egen risk, där
för att de ha trott det vara en klok politik, och mycket fanns som talade
för det, men de måste själva ta konsekvenserna av sina misstag, som de be
gått. Jag kan icke förstå den argumenteringen, att därför att dessa verk 
låt vara på ganska förnuftiga grunder, som det då föreföll - ha ökat sina
kapital på detta sätt, så skall man nu kunna begära att andra skola förränta
deras stora kapital åt dem.

Inledaren framhöll, att den svenska järnhanteringen hade råkat i stora
svårigheter, därför att penningvärdet höjdes så starkt och följaktligen skuld
bördan ökades i samma grad, under det att flera andra länder försämrat sitt
penningvärde, vilket i själva verket har betytt en konfiskation aven stor del
av den förmögenhet som tillhörde industriens långivare. Det råder icke ett
ögonblicks tvekan om sanningen häri, men det kan råda någon tvekan· om
konsekvenserna.

Den omständigheten, att dessa företag arbeta med en stor skuldbörda,
betyder nämligen icke, att de icke för framtiden kunna producera. De få
eventuellt göra konkurs, och de nya ägarna kunna då fortsätta driften utan
att behöva förränta de gamla skulderna. Ett ingripande för att skydda ford
ringsägarna hos dessa företag betyder helt enkelt en beskattning av det öv
riga samhället, väl att märka, icke för att upprätthålla produktionen utan för
att rädda kapitalister; och det är en helt annan sak att säga att vi skola
ha kvar denna produktion än att säga att vi skola ha den kvar i de nuva
rande ägarnas händer. Kanhända detta är bolsjevism, men i så fall bekän
ner jag mig till den. Kapitalkostnaden för järnhanteringen bestämmes icke
·av den kapitalinvestering som redan skett utan av den som kommer att be
hövas. Järnhanteringens framtid bestämmes med andra ord av möjligheten
att för framtiden producera med användande av kapital. Det förefaller mig
att vara en princip av största betydelse, att icke det allnlänna ingriper för
att hjälpa en kapitalplacering, som varit olycklig.

Det tredje faktum som jag skulle framhålla är att denna industri dock
ser bra underlig ut. Det har här i betänkandet framhållits, att alla under
namn redovisade verk tillsammans producera 160 000 ton, vilket icke är
mera än ett enda medelstort mellaneuropeiskt järnverk åstadkommer och be
tydligt mindre än vad ett stort dylikt järnverk producerar. Är det verkligen
rim och reson i att fortsätta att producera på sådana grunder? Är det verk
ligen skäl i att bevara en ekonomisk organisation, som i varje fall vid första
påseendet förefaller vara så opraktisk?

Disponent Lundqvists yttrande till betänkandet är i detta hänseende
mycket lärorikt. Han säger icke detsaluma som dr Åmark, nämligen att
järnhanteringen behöver få ett andrum för att reorganiseras och på det sät
tet erhålla större konkurrenskraft, utan tvärton1, att man i allmänhet har en
något överdriven föreställning om vad SOlU är att vinna på en förbättrad or
ganisation. Han framhåller, att de svenska järnbruken sedan gammalt ha
inrättat sig efter den inhemska marknadens skiftande behov och att de däri-



62 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 29 MARS 1928

genOlTI varit' till stor nytta för landet samt låter förstå att det antagligen är
olämpligt att göra en omläggning. Att säga, att den svenska järnhanteringen
har inrättat sig efter landets behov, när den har ett tullskydd på 2 o a 25 %
och begär en ytterligare höjning nled I 5 %, är väl emellertid ändå att i rätt
hög grad ställa de ekonomiska sammanhangen på huvudet. Mig synes detta
tvärtom vara ett tydligt bevis på att den icke inrättat sig efter den svenska
marknadens ekonainiska behov. Att den i tekniskt avseende är särdeles
lämpad för svensk industri kan det icke råda något tvivel om, men lnan kan
också köpa guld för dyrt. Om den icke i betalning för sitt järn kan få
vad det kostar att fralnstäl1a det, har den icke inrättat sig efter rnarknadens
behov.

Inledaren var härvidlag inne på en tankegång son} jag icke kunde följa.
Han framhöll, att det var en fördel för de svenska järnkonsumenterna, d. v. s.
i huvudsak de svenska verkstäderna, att de föranletts att nyttja det bättre
svenska handelsjärnet i stället för det sämre utländska. Hade icke tullskyddet
funnits, skulle de - menar inledaren - därför ha tagit det utländska jär
net och därigenom skadat sig själva. Det förefaller emellertid vara att sätta
ett kraftigt underbetyg på den svenska verkstadsindustriens ekonomiska för
stånd, om det påstås att man måst narra den att köpa det järn som under
alla förhållanden vore det lälnpligaste för dess produktion. Jag tror att man
med allt skäl kan bestrida en sådan förebråelse mot den svenska industri
SOlU hör till de allra mest framgångsrika här i landet.

Men därtill kommer, att det är ytterst tvivelaktigt, om den nuvarande
organisationen. verkligen är nödvändig för att järnet skall bli så bra som det
nu är. Går man igenon1 räntabilitetstablån i betänkandet, får lnan se, att
det· faktiskt finns verk, som hela tiden gått med förlust, ja t. o. m. ett verk,
som icke ens före kriget gick med vinst. Nu tycks man vilja förutsätta, att
detta skall fortsätta år efter år, att vi icke skola koncentrera driften till de
platser, där den kan bliva lönande, utan fortsätta även n1ed sådana verk
son1 efter mänsklig beräkning sakna ekonomiskt berättigande. För att pröva
en sådan tanke behöva vi icke alls diskutera de franska järnarbetarnas löner
eller något sådant, ty vi kunna helt enkelt konstatera, att några av de un
dersökta verken äro sämre än de andra. Hade man sagt, att vi skola lägga
ned de och de verken och behålla de och de verken, så hade det varit »an
arguable proposition». Men nu vill man i stället ha ett högre tullskydd,
som utlovas komma att bevara alla verken l Lade man fram dessa siffror
för en bankdirektör och frågade honom, om han ville satsa något på dessa
verk, skulle han säkert svara nej - men varför skall då svenska folket
göra det?

Nu är det tyvärr så, att det verk, som man framför allt skulle vilja veta
något onl, nämligen Domnarvet, icke finns med, därför att det ingår i ett
större komplex. Man gör sig emellertid den frågan, on1 icke Domnarvet
skulle kunna övertaga en mycket väsentlig del av dessa mer eller mindre
fallfärdiga handelsjärnverk. Vi skulle ju kunna tänkas därutöver behålla en
dast de tre bästa, exempelvis Kockun1, Boxholm och Hallstahammar.

Innan organisationsfrågan klargjorts, kan ingenting i forIn av understöd
vara motiverat. Men vad bör göras, om den bästa organisationen blir garan
terad men produktionen ändå ej bär sig?

Om den nuvarande situationen endast är övergående, ha vi då allt skäl
att söka hålla det hela uppe, tills förhållandena bli bättre. Under alla för-
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hållanden olåste vi emellertid se till att den hjälp som lämnas komlner att
upphöra också ont en förändring aldrig inträder. Det är därvidlag icke nog
med att säga några vackra ord Oln att meningen är, att det hela skall vara
en' övergående hjälp. En tullsats beslutas överhuvud taget icke för mer än
ett år i taget, statsrättsligt sett. Säger man, att en tull sk~ll vara i fem år,
betyder det endast, att man vill, att den skall vara i minst fem år - men
vi ha alla utsikter att få behålla den i 5S år eller ännu längre. En tull
som uppriktigt är menad att gälla endast ett visst antal år måst~ därför kon
strueras så, att den upphör av sig själv, annars blir den bestående. Det
finns en möjlighet att göra detta genom att, på samma sätt som skedde i
fråga om sockertullen, låta den n1inskas successivt, t. ex. n1ed 2 o % om året.
Därigenom har man fått åtminstone en sannolikhet för att tullen kommer att
upphöra om fen1 år, och man har också därigenom givit den ifrågavarande
näringens män en stimulans att se om sitt hus under dessa fem år. GIn
man däremot icke konstruerar tullen på detta sätt, få vi igen hela historien
om fem år. Disponent Lundqvist talade om de svåra sociala strider, som
en utebliven hjälp skulle föra med sig - men finns det tillräckligt stöd för
en förhoppning, att detta problem blir lättare om fem år än det är nu?

Inledaren talade också om den utväg, som ligger i en direkt subven
tion. Han sade hårda ord om en sådan och kallade den »en av merkanti
lismens värsta utväxter »• Jag vill gärna vara med Oln att kalla den en »ut
växt», men ej mer än tullen, och jag vet icke, varför den ena är värre än
den andra. Det skulle bli en kapplöpning mellan industrierna om subven
tion, sade inledaren; men det fattas ej heller kapplöpningar n1ellan industrier
om tullar. En subvention har åtminstone ett givet företräde framför en tull,
nämligen att den syns i budgeten varje år; man glömmer icke bort den,
utan varje finansminister konlnler att ta under övervägande om icke just där
kan göras en besparing. En tull därenlot syns icke i budgeten. Av två
onda ting föredrar jag därför i detta fall subventionen.

11ig förefaller det finnas anledning att räkna med möjligheten, att situa
tionen om fem år - visserligen icke är densamma som nu men att den
dock företer lnånga likheter med den nuvarande. Låt oss därför fråga, vilka
olägenheter det skulle medföra att under denna förutsättning redan nu före
taga en avveckling av flertalet bland handelsjärnverken. På den frågan har
man alltid ett svar, nämligen en motfråga: Hur skall man förfara n1ed de
arbetare, som därigenom skulle bli arbetslösa? Denna fråga om arbetslöshe
ten framhölls också av direktör Falkman i en artikel i Stockholmstidningen
för en tid sedan. Jag måste då för egen del ställa den motfrågan, var man
skall göra av dem som bli arbetslösa i det övriga näringslivet på grund av
tullen. Någon måste ju betala tullen, och i detta fall blir det sannolikt ex
portindustrien, SOln får göra det. Denna blir då ur stånd att sysselsätta så
många arbetare, som tullbeloppet representerar, och arbetstillfällena minskas
alltså på denna punkt.

Det rätta förhållandet torde vara att det är mycket lättare att skapa en
utjämning av arbetskraften än man tror. Jag skulle vilja ge ett exempel på
hur pass opraktiskt resonemanget är att de arbetslösa icke kunna placeras
därför att ett visst företag lagts ned. Från nu pågående undersökningar av
den svenska arbetslöshetens karaktär och orsaker kan lämnas ett ganska slå
ende bevis för hur pass lätt det kan vara att placera arbetslösa eller, rättare
sagt, att låta de arbetslösa placera sig själva, bara 'man icke gör något för
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att hindra det. Det gäller Stråssa gruvor i Ramsberg, som helt' och hållet
nedlades år 19 23. Arbetsstyrkan var då 383 man, varav 329 från Rams
berg. När arbetslöshetsräkningen företogs den 5 luaj i fjol, anmälde sig 8 I

st. arbetslösa av Stråssa gruvors arbetare, d. v. s. drygt 3/4 av dessa arbetare
hade lyckats placera sig. Hur detta gått till vet lnan icke, men de ha su
gits upp av det övriga näringslivet. Det är önskvärt att hålla fast vid att
det ekonomiska livet har en viss självläkande kraft, en viss förmåga att ställa
om sig efter de ändrade förhållandena, om det får vara i fred. Denna syn
punkt brukar icke vara näringslivet främmande i vanliga fall, men när det
gäller tullar är det som om man alldeles glömde bort den.

Slutligen skall jag stanna ett ögonblick vid en artikel i Göteborgs Han
delstidning av direktör Gustaf Ekman i Göteborgsbanken, . en utmärkt kän
nare av järnhanteringen sedan sin tid som chef för Morgårdshalnmar och
Storfors. Han framhåller i denna artikel, närmast gent emot mig, att" det
är ett n1isstag att den nu föreslagna tullen skulle betalas av någon inom
landet. Om den kommer till och därigenon1 utestänger det utländska järnet,
kommer nämligen enligt direktör Ekmans mening produktionen vid de svenska
järnverken att växa och då också bli mer lönande. Jag vill för min del
icke bestrida att en sådan möjlighet föreligger. Förutsättningen härför är
emellertid, att de priser som nu råda icke komma att höjas. Om järnhan
teringen vill garantera att den icke kommer att använda tullen till en pris
stegring, tycker jag visst att man kan tänka på saken, nlen jag skulle gärna
vilja ha den garantien först. Från frihetstidens ekonomiska politik kan man
därvid finna en parallell t. ex. vid produktplakatets införande år 1724. Man
ansåg, att detta skulle komma att fördyra saltet, som då var en mycket vik
tig importvara. Förespråkarna för åtgärden påstodo, att detta icke alls skulle
bli fallet, men bergskollegium, sonl på den tiden i viss mån var frihandelns
praktiska förespråkare, önskade garanti härför. Man blev då mycket upprörd
på den andra sidan och sade: vi vilja icke ge någon garanti, men vi påstå,
att det blir så. På samma sätt som då tror jag emellertid det vore nöd
vändigt att få en garanti nu för att tullen icke kommer att leda till en pris
stegring, om man vill motivera den så som direktör Ekman gjort. . Skulle
nämligen priserna stegras, gäller allt vad jag förut har sagt; då komma andra
näringar att få betala tullen, och då få vi lika många nya arbetslösa på
andra ställen.

Det förefaller emellertid mycket tvivelaktigt, om en dylik garanti över
huvud taget kan förebringas. Vi ha nämligen redan länge haft ett tullskydd
som icke alls tillämpats på det sättet. Man har höjt priserna, och tullen
har icke hindrat företagen att arbeta med blott en del av sin kapacitet. Man
borde väl emellertid först visa, att det gamla tullskyddet haft dessa gynn
samma verkningar, innan man påstår, att det nya kommer att ha det. Det
är därvid upplysande, att de utländska verken arbeta under precis samma
förhållanden. Världens järnhantering beräknas i betänkandet ha en kapacitet
av 125 miljoner ton smidbart järn, men produktionen är endast 100 miljoner
ton. Hur kommer det sig, att de länder, där man upprepade gånger höjt
tullskyddet, icke fått kapaciteten tagen i anspråk?

Jag vill sluta n1ed att sammanfatta som min uppfattning, att man borde
sörja för den mycket viktiga och nödvändiga reformen att koncentrera drif
ten genom att fylla de bästa av de svenska verken, så att de arbeta med
on1 möjligt 100 % av sin kapacitet, och lägga ned de övriga. Då skulle
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förmodligen utan tullskydd nås det resultat som åtminstone direktör Ekman
vill nå. Ju mer jag har tänkt på saken, desto mindre försvarligt har det
förefallit mig att gå med på kommittens förslag. Situationen ropar efter
ekonomiska reformer och icke efter hjälp att bevara den situation sonl nu är
skapad. Jag anser, att de taga på sig ett stort ansvar som göra något för
att föreviga det nu uppkomna tillståndet på detta område.

Direktören L. Blume: Då jag varit medlem av kommitten och där re
presenterat kanske den största förbrukaren av handelsjärn, anser jag mig böra
säga några ord. Det kan ju vid första påseende förefalla egendomligt, att
en järnkonsumerande industri utan större opposition än vad som framgår av
betänkandet ansett sig kunna ge sin anslutning till kommittens förslag. Det

. var ju för oss väl känt, att järnindustrien redan förut varit tullskyddad i en
grad, som vi inom verkstadsindustrien icke kunde drömma om. Under det
att vi i lyckligaste fall ha ett tullskydd på 5 % eller något mera, har järn
industrien haft ett skydd på 2 o a 25 %. För min privata del kände jag
mig till att börja med övertygad om att verkstadsindustrien icke skulle kunna
gå med på någon förhöjning alls av detta järnindustriens tullskydd, men när
vi började diskutera frågan, visade det sig finnas åtskilliga saker att taga hän
syn till.

Det är ju så, att till följd av de av inledaren berörda förhållandena, så
som skillnader i arbetslöner o. dy!., är vå~ svenska järnindustri för tillfället
avsevärt handikappad. Det är för den förbrukande industrien mycket värde
fullt, att det inom landet finns en järntil1verkande industri. Det har ju sagts,
att både Danmark och Holland köpa sitt järn lika billigt som vi, och att det
.åtminstone i det förstnämnda landet finns en relativt stor förädlingsindustri.
Bortser man emellertid från en enda anläggning i Danmark, som arbetar
under samma förhållanden som våra svenska varv, och som dessutom i hög
grad uppbäres av mycket lyckade patent, äro de båda länderna i alla fall
tämligen renons på förädlingsindustri. De utgöra därför ett bevis på riktig
heten av vår uppfattning, att förutsättningen för en kraftig verkstadsindustri
är, att man kan få järn inom landet. Nu är det visserligen sant, att export
industrien förbrukar icke så mycket handelsjärn, men skillnaden mellan handels
järn och kvalitetsjärn är ofta så pass flytande, att en hel del produkter, som
tillverkas av de i betänkandet upptagna handelsjärnverken, kunna lika väl
betraktas såsolu kvalitetsjärn, och de skulle icke kunna framställas, om icke
verken i sin helhet hölles igång. Det är nog detta, som varit anledningen
till att verkstadsindustrien, om också efter många om och men, i alla fall
givit sin anslutning till det föreliggande förslaget.

Av de i betänkandet framlagda siffrorna rörande importen av handels-
järn framgår ju en högst betydande ökning, från 135 000 ton år 1913 till
212 000 ton år 1926. Jag skulle dock vilja framhålla, att av ökningen re..
presenterar ungefär 35 000 ton import av nlaterial dels för skeppsbyggnads
-industrien och dels tullfria balkar för byggnadsindustrien. Bortser man från
,denna del av importen, visar det sig, att konsulutionen varit praktiskt taget
lika stor år 19 I 3 som år 1926, men att den svenska järnhanteringens andel
,därav sjunkit från 60 till under 50 %.

Jernkontoret hade nu begärt en tullförhöjning, som för verkstadsindustrien
var fullkomligt avskräckande. Frågan var då, om vi helt och hållet skulle
.avstyrka en förhöjning, eller om vi kunde reflektera på att gå med på en
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mera måttlig sådan. Från köparnas synpunkt är det ju klart, att varje pris
ökning måste försvåra konkurrensen. Jag försökte för min del från början
angripa problemet så, att man skulle höja tullen mest för den största import
gruppen, d. v. s. för klent järn. Förslaget gick till en början ut på en tull
förhöjning av 2 o kr. per ton för sådant järn, som väger mindre än 10 kg.
per löpmeter. Detta mötte emellertid starkt motstånd, enär sådant järn har
en mycket stor användning, och förslaget omformades då så, att den ifråga
varande tullförhöjningen endast skulle gälla järn, som väger mindre än 5 kg.
per löpmöter. Trots denna begränsning skulle denna tullförhöjning träffa en
mycket stor del av importen. För järn, vägande över 5 kg. per ton, konl
man sedermera under underhandlingarnas gång till en tull förhöjning av 10 kr.
per ton, vilken tullsats nlan ansåg kunna bäras av förädlingsindustrien.

Härvid har det utslagsgivande varit den synpunkt, som framförts av di
rektör Ekman och som professor Heckscher nu kritiserade. Våra verk ha ju
en betydligt större produktionskapacitet än sin nuvarande produktion. Om
de svenska tillverkarna utnyttja tullförhöjningen helt och hållet, kommer för
hållandet 'mellan priserna på de svenska och de utländska produkterna fort
farande att bliva detsamma, och de svenska verken kunna då icke påräkna
att få större produktion än de ha nu. Såvitt jag har funnit, är det emeller
tid för våra svenska järnverk av mycket större vikt att få större produktion
än att få högre priser. Kunna de få bägge delarna, är det naturligtvis bra,
men det viktigaste för dem är att kunna bättre utnyttja anläggningarna. Följakt
ligen har man anledning att tro, att följden av tullförhöjningen icke blir någon
nämnvärd ökning av de svenska priserna, utan att de svenska tillverkarna
i stället söka få en större andel av produktionen. Åtminstone vill en sådan
utveckling förefalla mig mycket sannolik.

Hur mycket den svenska tillverkningen skulle kunna ökas, vet man icke,
nlen jag har försökt räkna ut det, ehuru jag därvid måst bygga på ganska
lösa antaganden. Jag har därvid kommit till det resultatet, att i lyckligaste
fall skulle de svenska tillverkarna kunna öka sin produktion med 60 000 ton,
vilket ju är en avsevärd siffra i jämförelse med den nuvarande tillverkningen
på 160 000 ton.

Enligt kommittens beräkningar skulle de föreslagna tullförhöjningarna
teoretiskt lllotsvara ett belopp av 3,7 miljoner kronor. Tullförhöjningarna
torde emellertid icke kunna utnyttjas i fullt så stor utsträckning, utan man
får nog räkna med högst 3 miljoner. Denna summa, som alltså antingen i
form av ökade pris eller i form av ökad produktion kommer järntil1verkningen
till godo, förslår givetvis icke till att förränta den nuvarande överkapitalise
ringen. Så långt hava naturligtvis icke verkstäderna kunnat gå i uppoffringar,.
att de även velat vara med om att betala räntan på det kapital, som järn
verken ha förlorat. Tankegången är i stället, att den hjälp, som ges, skall
utgöra en nödtorftig hjälp för järnindustrien under en period, då den skall
kunna företaga en rekonstruktion.

Onl kommittens förslag går igenom, skulle dels 13 miljoner i arbetslöner"
som dessa handelsjärnverk betala, kunna bevaras, dels skulle kanske också en
avsevärd ökning på åtskilliga miljoner i· arbetslöner kunna erhållas genom
ökad produktion, och detta skulle ernås genom vad man i alla fall lllåste
säga vara en relativt liten skatt. .

Verkstadsindustrien har emellertid satt denna tullfråga i samband med
en annan fråga. Såsom villkor för sitt tillstyrkande av tullförhöjningarna har
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nämligen Sveriges maskinindustri förening satt genomförandet av vissa lättnader
i gällande tullrestitutionsbestälumelser. För närvarande är det ju så, att för
att restitution skall erhållas skall det råda identitet mellan den exporterade
färdiga varan och det importerade rån1aterialet. För de allra flesta mekaniska
verkstäder är det synnerligen svårt att erhålla restitution på sådana villkor.
Det vore därför av mycket stor betydelse att få denna fordran på identitet
upphävd, och kravet härpå har därför från verkstadsindustrien uppsatts såsom
villkor för att den skulle vilja gå med på tullförhöjningarna. Från järnverkens
sida har ingen invändning rests häremot, enär en sådan åtgärd med all san
nolikhet även skulle vara till fördel för dem. En del industrier, som använda
exempelvis plåt i stor utsträckning för produkter, som skola exporteras, möta
så stora svårigheter att få tullrestitution, om de för sina produkter även an
vända svenskt material, att de föredraga att köpa allt sitt råmaterial från ut
landet. Om lättnader kunna erhållas i tullrestitutionsbestämmelserna, skulle
de utan tvivel kunna använda även svenskt material vid sin tillverkning av
dessa produkter. Sådana lättnader äro därför av minst lika stor betydelse
för järnverken som för exportindustrien. Det vore ur verkstadsindustriens
synpunkt mycket önskvärt, om denna fråga om tullrestitutionen kunde upp
tagas till behandling samtidigt med tullförs]aget.

Jag har ansett mig böra omnämna dessa synpunkter, just därför att det
kan synas märkvärdigt,' att verkstadsindustrien, som i alla fall använder så
pass mycket järn, ansett sig kunna vara n1ed Oln de för.eslagna tullförhöj
ningarna. Vi ha emellertid också gjort en annan förutsättning, nämligen att
tullförhöjningen skall vara en övergående olycka. Kunde man finna en sådan
form för förhöjningen, att den står fast ett eller två år och därefter avtager
med en viss procent för varje år, tror jag det ,"ore synnerligen lyckligt. Om
järnindustrien icke kan betala sig med de tullar, den redan har, utan måste
för all framtid ha dessa ännu högre tullar - räknade i procent äro de ju
osedvanligt höga - tror jag icke, att förändlingsindustrien i längden har
nytta av den, ty vi kunna icke i längden bära vad som helst i fråga om för
dyringen av det material, som vi behöva använda.

Landsorganisationens kassör J. O. Johansson: Jag har begärt ordet
närmast för att klargöra varför jag såsom arbetarerepresentant har kunnat gå
lued på det föreliggande förslaget. Det kan ju tyckas märkvärdigt, att jag,
som tillsamrnans med mina kolleger alltid kämpat för frihandel, kan vara
nled om att påyrka något så fördömligt som ett tullskydd. Det är dock så
här i livet, att man sällan får gå rakt fram utan av omständigheterna tvingas
att göra en omväg, och så är det även i detta fall.

Jag får säga, att jag blev ganska förvånad över det sätt, på vilket pro
fessor Heckscher här karvade i de stackars järnbrukens kött. rIan talade
bland annat om det så ofantligt ökade kapitalet, och han tyckte, att de borde
göra konkurs för att på det sättet bli av med allt onödigt. Jag förmodar,
att om kommitten skulle ha föreslagit konkurs son1 enda botemedel, hade man
skrattat åt oss. Man kan väl heller icke säga, att det varit ledarna för dessa
järnbruk, som åstadkommit denna ofantliga kapitalökning, utan de voro väl
som så många andra fullständigt i händerna på just dem, som professor
Heckscher nu vädjar till, att de skola komma och hjälpa, sedan järnbruken
gjort konkurs. Kanhända ha de en viss skyldighet att komma till hjälp, men
jag tvivlar på att de av den ~nledningen göra det.
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Professor Heckscher yttrade också, att han tyckte, att den svenska järn
bruksindustrien var n1ycket konstig. Ja, det är den, därför att den vuxit upp
och tvingats att arbeta under mycket säregna förhållanden. Man har exem
pelvis anmärkt på att de svenska järnbruken äro så små, och man frågar,
varför man icke gör dem större. Ja, Ljusne järnverk försökte verkligen öka
på sin masugn men man fann snart, att man icke kunde gå över en viss
storlek - den var ändå mycket mindre än vad man kan uppnå i utlandet -
om man icke skulle förstöra det järn, som skulle tillverkas. Möjligheten att
öka på masugnarna är därför verkligen mycket begränsad hos oss, beroende
på att vi använda träkol. Att förändra processen så, att vi i stället använda
koks, är givetvis omöjligt för oss.

Å andra sidan pågår inom den svenska järnindustrien ett rastlöst arbete
i syfte att åstadkomma ett billigare götmaterial. Det troliga är nog också,
att detta arbete kommer att lyckas. Det är också en orsak till att man
önskar ge industrien litet skydd och hjälp under den tid den behöver experi
mentera sig fram. En annan fråga gäller möjligheten att få billig och till
räcklig elektrisk kraft. Professor Heckscher sade, att man här begär, att
staten skall hjälpa, därför att lnan icke kan hjälpa sig själv. Kunde man
hjälpa sig själv, skulle säkerligen ingen hjälp begäras. Det torde för övrigt
icke finnas många industrier, som efter kriget kommit i ett så svårt läge som
järnindustrien. Världsmarknaden är överfull, det finns för mycket industri och
för litet köpare, och den saken har givetvis också påverkat de svenska för-
hållandena. .

Järnbrukssakkunniga ha ju riktat en erinran mot den nuvarande splitt
ringen och framhållit, att man både i det ena och andra avseendet borde
rationalisera och centralisera. Rationaliseringsprocessen blir nog avhängig av
om man lyckas finna ett billigt sätt att producera göt, men det fordras många
år för att göra det. Vi ha därför icke heller tänkt oss något annat än en
tillfällig hjälp, som, huru svår den än kan synas för en del, i alla fall icke
är så förkastlig, som man här velat göra gällande.

Det har till och med sagts, att man skulle hellre lägga ned industrien
eller också låta dem, som äro kraftiga nog, uppsluka de övriga. Det exempel,
som professor Heckscher i detta sammanhang nämnde, visar emellertid, hur
svårt det är att bedöma dessa saker. Han sade, att man kunde låta Hallsta
hammar taga hand om en hel del av dessa handelsjärnverk, som äro sämre
ställda. Det förefaller mig vara alldeles oriktigt, ty Hallstahammar har ett
ytterst ålderdomligt valsverk, ehuru bruket kan hålla sig uppe tack vare sin
tillverkning av dragna axlar. Det är denna produktion, som gör, att det gått
relativt bra. Jag tror också, att Hallstahammar icke varit utsatt för så mycket
spekulation under krigstiden, som en del andra verk, och att det därför icke
blivit på samma sätt överkapitaliserat. I varje fall är det emellertid det
minst lämpliga bruket att övertaga de andra.

Vi böra icke heller glömma} att vi ha en gammal kulturbygd i Mellan
sverige, där dessa verk ligga. Kunde denna gamla industri bevaras åt denna
bygd, gör man icke blott industrien utan även folket och landet en tjänst.

Att som professor Heckscher säga, att man kan lägga ned verken, där
för att det visade sig vid Stråssa, att arbetarna sökt sig ut på andra håll,
går nog lätt att säga, men tittar man litet närmare på förhållandena, visar
det sig nog, att så enkelt är det icke. Många arbetare resonera nämligen
så, att det är ingen mening i att gå kvar på en plats, där alla äro arbets-
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lösa, utan att det är bättre att flytta till en ort, där åtminstone något ar
bete finns. Det kan nog ha varit en orsak till att de arbetslösas antal
gått ned så mycket i Ramsberg. De 8 I arbetslösa, som gå kvar där, äro
dock enligt mitt förmenande 8 I för många. Om det skulle bliva likadant i
hela Bergslagen, bara därför att ingenting skall ändras utan naturen ha sin
gång, som bondgubben sade, då tror jag, att vi kunna bliva både dömda och
fördömda av dem, som därigenom skulle drabbas av arbetslöshet. Det kan ju
hända, att jag låtit känslorna råda, då jag tagit ställning till saken, men jag
tror också, att våra nationalekonomer skulle må gott av att låta känslorna
råda litet på sidan om sina rent teoretiska beräkningar.

Direktören O. Falkman : Jag skall börja med att taga upp några av de
punkter, som berördes av professor Heckscher. Han sade, att ingen hade
tvingat järnverken att på sin tid göra utvidgningar, och att därför de kapita
lister, som lagt ned pengar härpå, också få stå sitt kast. Detta är nog en
sanning .med en viss modifikation. När åttatimmarslagen infördes, uttalade
statsmakterna den förväntan, att industrien skulle anpassa sig efter det nya
läget och genom införande av rationella anordningar kompensera den fördy
ring av driften, som blev en följd av den förkortade arbetstiden. Denna
lagstiftning nödvändiggjorde nyanläggningar, som på grund av· de säregna
arbets- och bostadsförhållandena vid järnverken måste bliva relativt större
där än vid industriföretag av andra slag. Under kriget inträffade andra om
ständigheter, som även tvungo verken till kompletteringar och utvidgningar.
Endast till en del har alltså expansionen vid järnverken varit så att säga fri
villig. Denna mot rationalisering verkande expansion anser nu professor
Heckscher hava varit mindre välbetänkt. Andra, liksom inledaren, mena i
stället, att järnindustrien icke tillräckligt anpassat sig efter de moderna för
hållandena, och ett av de motiv, som anförts emot den föreslagna hjälpen
åt järnindustrien, är just att industrien ej själv anses hava gjort nog för att
öka sin konkurrenskraft. Järnverkens ledare ha tydligen icke kunnat före
bygga kritik, hur de än förhållit sig. Och icke bleve det för dem bättre,
om de skulle följa de råd, som nu givas att etablera kartellbildning n1ellan
bruken. Säkert är, att då mycket snart krav skulle resas på statsingripande
emot järnindustriens monopoliseringstendenser.

Professor Heckscher sade, att kravet på ökade tullar väsentligen bott
nade i en önskan att få ränta på det i järnindustrien tidigare, mer eller
mindre oförnuftigt, investerade kapitalet. Detta är icke riktigt. Tullkravet
har icke till mål att rädda gammalt kapital utan att återupprätta möjligheten
till driftens fortsättande i tillnärmelsevis samma utsträckning som hittills. Det
gamla kapitalets avskrivning genom konkurs eller på annat sätt, vilket Pro
fessor Heckscher anvisade som en naturligare väg till järnindustriens sane
ring, kan påtagligen på intet sätt öka rörelsens existensmöjligheter. Tvärtolll
belyser ett färskt exempel det förhållandet, att en konkurs lätt blir följd av
driftens definitiva nedläggande och verkets förintelse. Det järnverk, som jag
härvid åsyftar, var dock icke ett av de sämsta eller minsta. Ett sådant
praktiskt exempel torde också bäst klargöra, att det är hanteringens bestånd
och icke endast däri investerat kapital som är hotat.

Till sitt uttalande on1 det omotiverade i att skydda järnindustriens kapi
tal gjorde professor Heckscher det tillägget, att om en sådan ståndpunkt är
bolsjevism, bekände han sig därtill. Bekännelsen var nog ej så allvarligt
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lnenad, men det är fara värt, att de, som stå sagda lära i verkligheten när
mare, komma att söka utnyttja professor Heckschers ifrågavarande uttalande
sonl stöd för åsikten att kapitalförräntning överhuvud taget är betydelselös.

Professor Heckscher ansåg, att införandet av järntullarna för 40 år se
dan var ett nationalekonomiskt fel, och han underkände i detta sammanhang
inledarens synpunkt, att de i. alla fall medfört den fördelen, att förädlings
industrien, tack vare järntillverkningens uppblomstring, haft större möjligheter
att skaffa sig ett gott råmaterial och därmed att erhålla en god kvalitet på
sina produkter. För min del vill jag säga, att järnindustriens höga stånd
punkt. under de gångna årtiondena haft den allra största betydelse för det
svenska näringslivets utveckling. Den förutan skulle mången annan svensk
industri säkerligen icke hava kommit i det läge, där den i dag befinner sig.

Professor Heckscher frågade, om det finns den ringaste utsikt för att en
tull skall kunna lättare avvecklas om fem år än i dag. Kommitten har dock
i sitt betänkande framfört skäl för att "efter ett begränsat antal år förhållan
dena åtminstone kunna vara sådana, att konkurrensförmågan återkommit på
ett naturligt sätt, varför tullförhöjningen då skulle kunna upphävas.

Närmast med anledning av ett inlägg av mig i Stockholmstidningen frå
gade professor Heckscher vidare, om icke en tullförhöjning, som försvårar
andra näringars existens, kan skapa arbetslöshet likaväl som en nedlagd järn
industri. Jag undrar, om det icke är en smula för teoretiskt att tänka sig
uppkomst av arbetslöshet inonl verkstadsindustrien för ifrågavarande tullför
höjningars skull. De uttalanden, som gjorts av denna industris egna måls
män, tala i varje fall emot ett sådant antagande, åtminstone för så vitt tull
förhöjningen icke göres större än kommitten föreslagit och endast för be-
gränsad tid. .

Kassör Johansson uttalade nyss, att professor Heckscher var något för
optimistisk i sin uppfattning om industriens förmåga att absorbera arbetslösa,
och däruti instämmer jag. Erfarenheten både här och utomlands talar ett
tydligt språk om svårigheterna att hålla arbetslösheten nere. Före kriget var
arbetslösheten en företeelse av ganska liten och endast tenlporär betydelse.
Nu har den efter alla tecken att döma blivit permanent. Och den kommer
säkert att ökas, om man konsekvent avvisar alla förslag att stödja bestående
industrier, när de tillfälligtvis befinna sig i nöd.

Efter dessa anmärkningar med anledning av professor Heckschers anfö
rande skall jag gå in på den principiella fråga, som jag egentligen haft för
avsikt att yttra mig om.

En gång i tiden, närmare bestämt för en trettio-fyrtio år sedan, be
stod här i landet en ytterligt skarp motsättning mellan protektionister och
frihandlare, nästan lika poängterad och lika bitter som vid en senare tid
punkt lnotsättningen mellan ententevänner och tyskvänner. Ytterlighetsmän
nen betraktade de personer, som tillhörde det motsatta partiet, såsom omo
raliska och fosterlandsförrädare. Nu äro sinnena lugnare. De stora striderna
röra sig om andra spörsmål. Men fanatismen har ej därför helt försvunnit,
och det finns än i dag personer, för vilka ordet »tull» nära nog är veder
värdigt, och som hålla dem för efterblivna, som anse, att man på detta lik
som på så lnånga andra områden måste finna sig uti ett visst kompromis
sande för vad som under vissa ideella, Inen icke i praktiken förefintliga för
hållanden nlåste anses riktigt.

Frihandel innebär givetvis, att handeln skall vara fri i båda riktningarna,



STATEN OCH JÄRNHANTERINGEN

ej blott i den ena. Kan en ömsesidig frihandel uppnås, är detta otvivelak
tigt det lyckligaste. Däremot är det icke till fördel för vårt land, om de
länder, med vilka vi ha ett visst varuutbyte, resa hinder för våra varor, me
dan vi öppna våra portar för deras. Även om härigenom möjliggjord ut
ländsk dumping kan vara till en tillfällig fördel för den svenska konsum
tionen, medför den påt~gligen de största risker [ör den svenska produktionens'
upprätthållande. Det gagnar föga, att man får köpa billigt, om man ej kan
få tillräckliga inkomster för att betala sina inköp. I längden bliva givetvis
också konsumenterna, i denna deras egenskap, lidande av den inhemska pro
duktionens nedgång.

Vilken principiell ställning man än intager till frihandelns problem,
måste man väl erkänna, att så länge praktiskt taget alla andra länder skydda
sina inhemska tillverkningar, måste vi också göra något i san1ma riktning.
Frågan om frihandel eller icke är i viss mån en internationell angelägenhet,
som borde lösas genom internationella överenskommelser. Däremot är det
säkerligen en fåfäng förhoppning, att goda exempel, som vi lämna i avse
ende å avrustning på detta eller andra områden, skola följas av andra.

Att principiellt sett frihandel är det enda riktiga,· därom torde man nu
mera vara rätt ense, liksom man väl på de flesta håll rent generellt erkänner,
att samhällsekonomien befordras av att de ekonomiska krafterna och den fria
konkurrensen få reglera prisbildning och förbrukning. När det g'äller den
praktiska tillämpningen komma emellertid undantagens mångfald. För till
godoseende av olika samhälleliga intressen frångår man i olika avseenden
dessa goda principer. Därmed har man emellertid också förlorat befogenhe
ten att förklara, att i ett speciellt avseende får ingen kompromiss ske. Det
är ologiskt att vidmakthålla kravet på absolut frihandel, om man icke sam
tigt kräver upphävandet av alla de andra samhälleliga ingripandena på pris
bildningens område, såsom till exempel den inhemska lönenivåns upprätthål
lande medelst nödhjälp i olika former. För min del vill jag ingalunda yrka
på att samhället skall lämna de enskilda medborgarna i sticket) men jag an
ser då också, att samhället bör under vissa kritiska tider stödja även den
företagsamhet, som ger bröd åt de enskilda. Annars blir resultatet, att det
allmännas hjälp till de enskilda måste bliva större och vad värre är även
permanent. Finns det hopp för att, när den kritiska tiden gått över, en
näringsgren åter skall kunna arbeta ekonomiskt och själv betala sina löner,
då är det en klok samhällsekonomi och icke endast logisk rättvisa, att man
lämnar även företagsverksamheten såsom sådan ett stöd i nöden.

I ett nödläge befinner sig för närvarande en del av den svenska järn
industrien, men man kan ej n1ed säkerhet påstå, att svårigheterna komma
att i oförändrad omfattning bestå. Tvärtom framgår det av den föreliggande
kommitteutredningen, att man har anledning räkna med sådana förändringar
i den internationella konkurrensen, att vår tillverkning kan återfå sin livs
kraft. Därför synes det mig riktigt, att föreslagna ej alltför betydande offer
från det allmännas sida göras för att ifrågavarande tidpunkt skall kunna in
väntas utan katastrofer.

Professor Heckscher: Avslutningen av direktör Falkmans yttrande före
föll mig att falla en smula vid sidan av vad som här förekommit. Han
vände sig mot den absoluta frihandeln, men om den är det icke fråga här.
Det föreliggande förslaget avser att ytterligare öka på ett tullskydd, som för
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närvarande ligger i 20-25 %. Vi kunna alltså lugnt lämna den absoluta
frihandeln åsido och i stället tala om den situation, som här föreligger. Jag
säger icke ens, att det icke kunde vara fullt lämpligt med ett ökat tullskydd
i detta fall, om det nämligen finns ett bestämt mål, SalU detta ökade tull
skydd skall tillgodose, och om tullförhöjningen avskaffas, försåvitt detta n1ål
icke uppnås. Det finns emellertid ingen ordentlig analys av huruvida man
på denna väg kan göra järnhanteringen till vad man vill att den skall bli,
och det finns ingen säkerhet för att tullen kommer att försvinna om det icke
lyckas. Detta är de två hörnstenar, SalU. min kritik bygger på, och så länge
de icke äro rubbade anser jag att kritiken står kvar.

Kassör Johansson framhöll, att en koncentration av driften medförde så
dana obehagliga konsekvenser för dessa järnverks arbetare, att även om en
koncentration vore lämplig i och för sig, ville lnan icke ha den. Jag har
fått mottaga förebråelsen att vara opraktisk, men jag undrar, om icke just
den motsatta ståndpunkten också är opraktisk. Känner man till något av
den svenska järnhanteringens historia, vet man också, att det finns fyra eller
fem gånger så många nedlagda järnverksanläggningar som de nu existerande.
Som ett enda exempel kan jag nämna, att då Domnarvet byggdes - det
blev färdigt år 1878 - nedlades 19 olika verk i Bergslagen, vilka ersattes
av detta enda verk. I själva verket har det försiggått en oavbruten koncen
tration under loppet av 300 år. Varför är en sådan utvecklig, varpå efter
allt att döma den svenska järnhanteringen och det svenska näringslivet över
huvud taget har byggt under 300 år, nu plötsligt opraktisk? Det förefaller
mig tvärtom vara mycket praktiskt att endast hålla de verk i gång som bära
sig och lägga ned de övriga och att det är en opraktisk tanke, att man för
evig tid skall behålla en anläggning, därför att man en gång haft goda skäl
att upprätta den.

Jag måste ställa den frågan, om meningen är den, att vi skola fortsätta
med en produktion i oekonomiska former, eller om det icke är meningen.
Kassör Johansson menade antagligen det förra. I-Ian anser, att vi skola
fortsätta med att splittra sönder produktionen, så att intet verk får arbeta
fullt. Är detta meningen, då skola vi också säga det. Det. har emellertid
ingen hittills vågat säga, ty det är alltför oresonligt. Det resonliga är att
sörja för en mjuk övergång. Man bör alltså se till att vi bli av med de
verk som icke längre fylla en uppgift. Bara detta sker, får man gärna för
mig ge de andra hjälp under tiden - men att ge dem hjälp, om en sådan
rationalisering icke företages, kan icke försvaras.

Jag förstår absolut icke den' invändning, som riktas mot att de bästa
verken skola givas möjlighet att arbeta för fullt. Rationalisering betyder i
detta fall koncentration av driften, det betyder det resultat som direktör
Ekman vill uppnå med tullar, men utan dessa. Vad finns det för invändning
mot en sådan lösning?

Jag vill också säga till kassör Johansson, att jag icke vänder mig emot
att de svenska järnverken äro så små utan mot att de icke tagas helt i an
språk. Varje anläggning skulle kunna räcka till för en mycket större pro
duktion. Jag har därför vänt mig mot att driften skall vara splittrad på en
hel mängd verk och rekommenderat en större koncentration.

Som sagt, det behövs svar på mina två frågor: Varför skola vi icke
koncentrera den svenska handelsjärnhanteringen till de ställen, där driften
kan bliva mest lönande, och varför skola vi införa en tull på sådana villkor,
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att om den icke fyller sin uppgift, vi i alla fall icke bli av med den? In
gendera av dessa frågor hör till någon extrem frihandelsståndpunkt utan inne
bära endast ganska elen1entärt sunt förnuft.

Kassör J. O. Johansson: Jag tror, att professor Heckscher missupp
fattat vad jag sade. Jag har åtminstone icke medvetet sökt mota en sådan
åtgärd som en koncentration och rationalisering av driften. Jag har endast
velat framhålla, att saken icke är så enkel, att man endast behöver påbjuda
den. När professor Heckscher själv skulle ange, vilka verk som skulle över
taga de andra, tog han sådana, som enligt mitt förmenande äro fullständigt
omöjliga. Det visar således, att även om man förordar en koncentration, får
man gå försiktigt till väga och hänskjuta avgörandet till dem, som jag tror
äro de mest sakkunniga på området, nämligen järnbruksägarna och arbetarna
själva. Kunde man därvid slippa bankmännen, tror jag det skulle vara
ännu bättre. .

Professor Heckscher sade, att de järnverk, som blivit nedlagda, äro fyra
eller fem gånger så många som de, som nu finnas kvar. Jag tror, att man
kan öka på den siffran åtskilligt. De järnverk, som nu finnas kvar, äro de
större verken. Efter allt att döma skulle de kunna få en framtida livskraft,
om de kunde fullfölja de experiment rörande en billigare tillverkning framför
allt av götmetallen, varmed nu experimenteras. Det blir emellertid dubbelt
svårt att åstadkomma något sådant, om man samtidigt skall genomföra en
rationalisering och koncentration av driften under en tid, då förhållandena
äro särskilt svåra på grund av den utländska dumpingen. Det har nämnts
för mig, att om ett svenskt järnbruk erbjuder järn till så och så mycket, för
klara de utländska säljarna, att de gå några kronor ~nder bara för att· få
sälja. Man har vid de utländska verken för stor produktion, och man söker
därför kasta in överskottet på den svenska marknaden. Jag förmodar, att
anledningen härtill också är, att det är mera vinstgivande att sälja detta över
skott till underpris i Sverige än att ha det liggande osäljbart i det egna lan
det. Vi lida därför av ett förhållande på världsmarknaden, som enligt mitt
förmenande är onormalt, och jag frågar mig då, om det ur nationalekonomisk
synpunkt kan vara oriktigt, att när sjukdomsfall inträffa på det ekonomiska om
rådet söka råda bot, även om man därvid skulle behöva använda någon slags
medicin son1 icke smakar. Det förefaller mig, som om nationalekonomerna
resonerade så, att självläkekonsten är det enda naturliga, under det att man
på andra områden anser det vara bättre att med vetenskapliga metoder av
hjälpa en sjukdom.

Järnbrukssakkunniga ha i sitt betänkande ganska tydligt sagt ifrån, att
de önska, ja, nästan fordra, att järnbruken skola vidtaga åtgärder icke blott
för en rationalisering av driften utan även för en koncentration. I det fallet
äro vi således fullständigt ense med professor Heckscher. Däremot kunna
vi naturligtvis icke lova, att tullen skall kunna tagas bort igen on1 fem år.
De sakkunniga ha ju icke vetat, om det skall bli någon tullhöjning, ty det
är ju riksdagen, som beslutar den saken. Det är också riksdagen, som skall
besluta om dess borttagande. Det kan ju hända, att krafter då komma att
sättas i rörelse för att få behålla den högre tullen, men jag tror icke, att det
vid andra tillfällen hänt, att lnan krävt garantier för att en sådan förbindelse
skall infrias om ett visst antal år.

Jag vill emellertid ännu en gång betona, att det är nödvändigt, att den
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svenska järnbruksindustrien får några års andrum för att genomföra en om
organisation men också i än högre grad för att kunna lösa problemet onl
tillverkning aven billigare götmetall och för att ordna frågan om den elek
triska energien. Kan lnan sedan under tiden utan alltför stora omvälvningar
åstadkomma ett nedbringande av det kapital, som icke kan förräntas, är det
icke annat än gott.

Jag tror, att man skulle göra icke allenast industrien utan även landet
den största tjänsten, om man kunde hjälpa järnbruken under denna mycket
svåra tid. Jag tror icke, att Sverige har råd att vara utan sin järnindustri.
Skulle den läggas ned, finge nog de svenska verkstäderna betala åtskilligt
mera, när de stora kartellerna obehindrat kunde besluta om priserna. Det
är därför ett skydd även för den svenska verkstadsindustrien och andra, att
det finns en svensk järnhantering. De svenska verk, som tillverka kvalitets
stål, tillverka också i en hel del fall handelsjärn, och en tullförhöjning skulle
sålunda även bli dem till hjälp. Jag tror också, att vi skulle få ångra oss,
om vi nu uraktläte att vidtaga några åtgärder och detta skulle föranleda ned
läggande av järnbruken med deras stora arbetareantal. Det skulle säkerligen
bliva dyrare för landet än de fattiga kronor, .som denna tullförhöjning skulle
komnla att kosta. .

Direktör Blume: Jag kan icke förstå, hur professor Heckscher egent
ligen har tänkt sig, att man skall gå tillväga vid järnbrukens koncentration.
Man kan väl icke gå till dessa nio järnverk och be dem föreslå, vilka som
skola läggas ned. Jag lllinns den tid, då det fanns 300 hyttor. Nu finns
det endast ett hundratal, av vilka 45 äro i gång. Det har sålunda skett en
naturlig utgallring. Skulle det nu vara så lyckligt, att denna lilla tullförhöj
ning skulle medföra en ökning av produktionen från 160 000 till 220 000

ton, skulle produktionen åter bliva ungefär lika stor som år 19 13, och den
ansågs då tämligen motsvara järnbrukens kapacitet. Sedan dess ha dessutom en
hel del verk försvunnit såson1 Bångbro och Schebo m. fl. Dessutom torde det
väl vara sannolikt, att ett eller annat av de nuvarande verken ytterligare
kommer att nedläggas, och ett eller annat kanske också övergår till tillverk
ning av kvalitetsjärn. Då ha vi ju fått det, som vi vilja ha det. Vi ha
kvar fem eller sex handelsjärnverk, som få en gynnsammare ställning och
som på grund av sin större storlek lättare kunna samarbeta sinsemellan. En
sådan utveckling få vi nog, vare sig denna tullförhöjning tages eller icke,
n1en risken är, att utan tullförhöjningen går utvecklingen längre än vi egent
ligen skulle önska, ty vi äro ju allesalnmans ense om att vi böra behålla vår
järnindustri. Jag kan ej förstå, hur professor Heckscher tänkt sig saken.

Professor Heckscher: Det är alldeles klart, att om järnverken icke begära,
att de skattskyldiga skola hjälpa dem, det är deras ensak, hur de vilja ordna
upp saken. Då de emellertid komma och begära, att vi skola hjälpa dem,
måste vi svara : Varför behöva ni denna hjälp? Kunna ni icke vidtaga de
och de åtgärderna, så att ni icke behöva hjälp?

Direktör Blume frågade, hur det skall gå till. Det är naturligtvis svårt
att säga. Det kan tänkas olika möjligheter. Järnbruken kunna bilda en ge
mensam organisation, som för Kungl. Maj:t framlägger ett förslag till ord
nandet av saken. Sådant har hänt förut. De skulle kunna säga: vi ha tänkt
oss att de och de verken skola försvinna. Vi köpa dem, och det är bara en
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penningfråga, hur mycket de kosta. En del verk torde man nästan få gratis,
att döma av de i betänkandet lämnade uppgifterna, men det finns andra,
som komma att kosta litet mer. På detta ekonomiska sätt handlar man, när
man går till en bank. Man visar banken kalkylerna och får ett lån. Men
då man går till staten, säger man: vi ha en förtvivlad ställning, och staten
måste hjälpa oss. Mer säger man icke. Man bryr sig icke om att tala om
hur hjälpen skall användas, när det är de skattskyldiga som skola betala den.

Kassör Johansson har alldeles rätt i att jag icke kan säga vilka verk
som skola läggas ned. Det skola naturligtvis vederbörande själva säga, men
det ha de icke gjort. Att döma av siffrorna skulle fyra av de redovisade
verken kunna reda sig utan tullförhöjning eller i varje fall med en mycket
obetydlig sådan. Om däremot den föreslagna tullförhöjningen medför, att alla
verken stå kvar, bliva vi aldrig av med tullen, och det är detta, som är den
stora faran.

Professor Arvid Johansson : Av såväl inledarens som flera andra talares
anföranden synes mig ha framgått ett klander mot den svenska järnindustrien
för teknisk efterblivenhet. Det är dock ganska hårt att tala om efterblivenhet,
då man vet, att våra järnverk under tidernas lopp alltid sökt följa lned ut
vecklingen, anpassa sin produktion efter behovet samt genom förbättringar av
olika slag arbetat på och lyckats steg för steg genom tekniska förbättringar
bringa ned produktionskostnaderna. De ha naturligtvis tvingats härtill av
konkurrensen. Den erfarenhet jag har om de män, som arbeta och kon1ma
att arbeta i den svenska järnhanteringen, berättigar mig påstå, att det visst
icke saknas inom hithörande kretsar företagsamhet och ävlan att följa med
tiden och utvecklingen på det mest rationella sättet.

I själva tullfrågan ber jag vidare få framhålla några spörsmål, SOlU kanske
delvis redan blivit berörda men enligt min uppfattning icke tillräckligt. Jag
var i tillfälle att på ganska nära håll följa tillkomsten av 19 To års tulltaxa,
och jag har sedern1era under årens lopp ofta haft anledning att se närmare
på densamma. Min uppfattning har alltid, även då tulltaxan kom till, varit
den, att järntullarna blivit satta i underkant. Därvid må erinras om, att i
nämnda tulltaxekommitte hade en av landets största stålverksägare plats, för
övrigt en mycket deciderad frihandlare, och han var med om att tillstyrka
de tullsatser, som kOlnmitten föreslog. Sedermera prutades emellertid dessa
ned av riksdagen.

Iv1an har här under diskussionen räknat med tullsatserna i procent av
importvarornas salupris, men bakom detta står ju för närvarande icke ett
verkligt produktionsvärde utan ett dumpingvärde eller ett av abnorma förhål
landen dikterat skenvärde. . När nu de sakkunniga föreslagit en ökning av
tullskyddet, har det ju varit för att bringa järnverken hjälp i en prekär
situation. Våra .arbetslöner ha stigit lned 7o %, och då förstår man. ju, att
produktionsvärdet också måste ha stigit avsevärt. Det är n1ed dessa förhål
landen för ögonen, som man bör se och gradera det nu föreliggande för
slaget.

Professor Heckscher synes mig taga alldeles för lätt på arbetlöshetspro
blemet. Han konstruerade upp dagens fråga efter den vanliga nationaleko
nomiska, teoretiserande synpunkten, men jag tycker, att han är ensidig och
begär för mycket, när han fordrar, att man uteslutande skall se frågan ur
denna synpunkt. Det förefaller mig därjämte, som om han ville göra gällande,
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att om jag vill göra ett experilnent, skall jag från början utfästa mig, att det
skall lyckas. Det kan man naturligtvis icke säga på förhand. Järnbruken
vilja komma ur en svår situation, i vilken de råkat på grund av abnorma
tidsförhållanden, genom att få göra ett försök lued ökat skydd. Att redan
nu säga, hur detta försök kommer att utfalla, är naturligtvis ytterligt svårt.

Professors Heckschers exen1pel med Stråssa föreföll mig alldeles miss
lyckat. Det är ju att märka, att detta gruvföretag äges av Grängesbergsbo
laget, vilket när driften här nedlades överflyttade en avsevärd del av arbe
tarna till bolagets gruvor i Grängesberg. Det är därför oriktigt att av
detta exempel draga de slutsatser prof. Heckscher gjort. Ett bruk, som
äges av ett bolag, vilket icke har några andra anläggningar, kan naturligtvis
icke flytta sina arbetare utan måste säga åt dem att själva skaffa sig arbete
på annat håll. Och n1öjligheten härför är nun1era starkt beskuren.

För min personliga del är jag övertygad qn1, att denna fråga måste ses
med hänsyn till arbetslösheten. Det kan icke vara rilnligt, att vi skola fort
sätta såsom nu synes bliva fallet med en aktiv handelsbalans men samtidigt
stor arbetslöshet. Vi ha icke råd att skänka bort pengar, vilka vi få över,
i form av arbetslöshetsunderstöd utan vi måste använda dem att hålla folk
i produktivt arbete. Det synes mig, att situationen har blivit abnorm. Jag
håller före, att den ena näringen bör hjälpa den andra. Så sker· säkerligen
i lnånga fall redan nu, utan att inan precis vet om det. När vi här ha en
industrigren, som visst icke saknar naturliga förutsättningar och som bildar
grunden för andra industrier, bör också dess fortvaro säkras genom stöd från
det allmänna. Stödet som ifrågasättes är hjälp till självhjälp. Om järnbruken
nu få möjlighet att sätta i gång sina verk i större utsträckning, kunna de
också få något över på sin dtift och därmed möjlighet till den egna kapital
bildning som är det enda sunda underlaget för teknisk utveckling i riktning
mot billigare produktionskostnader. Som det nu är, blir ingenting över, verkens
underhåll försvåras och kapital saknas för modernisering. Jag kan icke förstå,
att man ic.ke nu vill vara med om att taga ett steg, som jag tror skulle verka
som en frisk fläkt över järnhanteringen och sätta spår efter sig, icke i form
av utdelningar utan i forIn av förbättrad teknik och frihet från den arbets
löshet, som i lnycket högre grad än n1an tror står så skrämmande över hela
Bergslagen.

Riksdagsman Oskar Hagman: Jag är fullständigt övertygad om att
därest vi här i afton kunde frigöra oss från alla de intressen, som vi ha på
det ena eller andra området och så att säga »von oben» taga ståndpunkt till
de sakliga synpunkter, som från olika håll blivit anförda, så skulle vi nog ge
professor Heckscher rätt. Jag för min del vill i varje fall säga, att hade
det gällt för mig att nu taga ståndpunkt från denna utgångspunkt, skulle jag
ha anslutit mig till de synpunkter, som han här har företrätt. Vad är det
då, som gör, att det är så ytterst svårt att kon1ma till ett resultat i denna
fråga? Jo, det är naturligtvis så, att vi allesammans äro mer eller n1indre
konservativa. Vi vilja icke gärna slita oss loss från den uppfattning, som vi
ha, att det hela nog med tiden skall ordna sig. . Arbetsgivarna och framför allt
de kapitalinsättande parterna hoppas på sådana förändringar i läget, att det
kapital, som i dag praktiskt taget är förlorat, skall på nytt bliva räntabelt.
För arbetarna är det en fruktansvärd framtidsutsikt, att de verk, vid vilka de
äro uppfödda, skola läggas ned och de själva dömas till en arbetslöshet, vars
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slut de icke kunna se. För dem är det en liten tröst, om man säger, att
det ekonomiska livet besitter så pass stor självläkeförmåga, att de nog förr
eller senare komma att få plats i ett annat yrke och på en annan plats: Det
är naturligtvis detta, som gör, att ll1an så länge som lnöjligt strävar efter att
få en järnhantering, vars produktion har så stor betydelse för vårt land och
sysselsätter så många arbetare, åter på fötter och tillbaka i sina gamla gängor.

Jag tror emellertid, att n1an kan vara överens om en sak, nämligen att
i det långa loppet kan icke järnhanteringen arbeta med sådana förluster, som
den nu gör för varje år. Jag tycker också, i likhet med professor Heckscher,
att det icke är för lnycket begärt, att 0111 lnan nu till den förut befintliga
tullen skall lägga en ny, skall det finnas ett klart program från producenternas
sida, vad målet är, och vad som skall ske, om detta mål icke nås.

Nu har det sagts, att man skulle kunna ordna saken så, att den före
slagna tullen succes~ivt avskreves med 2 o % om året. Det värsta) sonl då
kunde inträffa, vore, att vi aln fem år befunne oss i samma ställning igen
som nu. Jag vill emellertid för min del säga, att verkligheten torde vara
d.en, att det icke finnes stora förhoppningar om att kunna genomföra en så
dan anordning. Jag är nämligen fullständigt övertygad om att därest man
bestämde, att tullen skulle nedskrivas med 2 o % om året, skulle det redan
första gången tullen skulle sänkas komma att öppnas en verklig trumeld i
pressen, på sammanträden och på annat sätt, n10t en sänkning, och det skulle
uppträda välvilliga motionärer i riksdagen, som uppvis,ade, hur svårt järn
hanteringen hade det och att det i varje faU vore nödvändigt att sitta över
ett år med tullsänkningen. Att något sådant i varje fall skulle äga rum,
när vi stode inför tullens fullständiga avskrivande, är absolut säkert, därest
-icke under tiden inträtt några nya omständigheter, som helt och hållet för
ändrat läget. Den, sonl följt med de olika faserna i fråga om statens engage
mang i kolgruvorna på Spetsbergen, vet hur intressena kunna göra sig gäl
lande och hur svårt det är att få ett beslut, som avsetts att gälla en lång
tid framåt, att äga bestånd, beroende på naturligtvis, att man konstitutionellt
'sett icke kan binda en kommande riksdag på något sätt, utan att en sådan
är oförhindrad att med hänsyn till dåvarande läge besluta praktiskt taget vad
som helst.

Jag har icke haft tid att närn1are studera järnbrukssakkunnigas betänkande
förrän i dag och har alltså icke hunnit att i detalj gå igenon1 detsamma. På
sid. 52 talas det elnellertid om de svårigheter, som kunna möta för järnin
dustrien att själv vidtaga åtgärder, och jag skulle härvidlag i ett avseende
vilja anmäla en avvikande mening. Man omnämner bland annat, att järn
verken skulle kunna flyttas längre norrut, där det finns kraft och malm, eller
att de skulle kunna flyttas till kusten för att minska transportkostnaderna på
järnvägarna. Emot en dylik förflyttning tala emellertid enligt kOlnmittens
åsikt flera skäl, bland annat, »att det bleve mycket svårt, att icke säga
omöjligt, att erhålla dugliga arbetare, eftersom det får antagas, att järnarbe
tarna från Bergslagen under inga förhållanden vore hågade att flytta så långt
norrut». Längre ned säger kommitten vidare på tal om en förflyttning till
kusten, att »svårigheterna att förflytta de föga mobila järnarbetarna kvarstode» .

Jag har känt ett behov av att taga de svenska järnarbetarna i försvar
mot sådana uttalanden. Hängde det endast på att kunna förflytta arbetarna,
tror jag icke det skulle möta några svårigheter. Under min verksamhet under
de sista tio åren har jag haft många tillfällen att konstatera, att arbetskraften
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i vårt land är i besittning av mycket stor rörlighet. Berodde arbetslösheten
endast på att arbetskraften saknar. rörlighet, skulle vi icke ha någon arbets
löshet i Sverige. Jag har heller icke förut sett något exempel på att en in
dustri icke velat flytta, därför att arbetarna icke velat följa med och n1an
icke kunde få arbetare på den nya platsen. Kan man bara få i gång en
räntabel verksamhet på ett nytt ställe, så nog komma de arbetare, som tidigare
varit sysselsatta på den gamla platsen) också att flytta över till den nya. För
ll1in del måste j ag därför beteckna de sakkunnigas skäl på denna punkt så·
SOlD svepskäl, och skulle betänkandet även i andra punkter vara av samma
kvalitet, blir jag för min del ytterst betänksam.

Vidare vill jag säga, att det givetvis är en fruktansvärd historia, om vi
skulle få en arbetslöshet av den omfattning, som man här profeterar OlD, för
den händelse bruken skulle läggas ned. Detta beror på att vi i vårt land
ännu icke komnlit dithän, att man är beredd från det alllDännas sida att vid
taga verkligt effektiva åtgärder, när det gäller att genomföra en rationali
seringsprocess på det ena, eller andra området. Hittills har det ju varit så,
att om en sådan process varit nödvändig, har arbetskraften län1nats att sköta
sig själv och har under oerhörda svårigheter så småningom fått omplacera
sig på det ena eller andra stället.

Nu är det klart, att vi icke kunna stå ut med att år efter år driva järn
industrien med förlust, och man borde naturligtvis därför försöka se till, att
industrien ånyo bleve. räntabel, exempelvis genom att endast ett färre antal
verk hålles i gång. Därvid bör man emellertid också sörja för att arbetarna
icke underkastats sådana svårigheter, som hittills alltid följt med en dylik
process. Den föreliggande frågan är utan tvivel ytterst betydelsefull, och vi
få fundera mycket noga på densamma, innan vi taga definitiv ståndpunkt.

En annan omständighet, som gör, att frågan om hur man i detta fall
skall ställa sig, är ytterligt viktig, är, att vi i vårt land även ha andra näringar,
som för närvarande kämpa för sin tillvaro. Bland dessa ha vi ju jordbruket,
som har det mycket bekymmersamt. I-Iur man skall hjälpa detta, så att det
åter blir räntabelt, är ju en mycket svår fråga. Får industrien hjälp genolD
höjda tullar, komiDer säkerligen också jordbruket att anmäla sig. Detta ger
ju en liten aning om vilka svårigheter som föreligga att realisera ett förslag
SOlD det nu föreliggande, även om det skulle vara så, att man klart kunde
uppvisa, att en tullförhöjning här skulle leda till åsyftat resultat.

För egen del vill jag icke här ange någon definitiv ståndpunkt, men jag
är av naturen ytterst kritisk mot att hjälpa en tryckt industri på så sätt, att
Inan smusslar undan hjälpen i form av tullar. Jag föredrar i så fall den
andra formen för hjälp, som professor Heckscher här talade om, nämligen
att man i budgeten tar upp ett belopp såsom bidrag till en industri, som
nlan vill hålla i gång men som icke kan göra det av egen kraft. På det
sättet kunna vi ju varje år se precis vad det kostar, och en sådan självrann
sakan är säkerligen mycket viktig ur ekonomisk synpunkt.

Jag vill sluta med att säga, att jag tror, att den överläggning, som i
afton ägt rum beträffande detta spörsmål, har varit av mycket stor betydelse.
Det är verkligen. önskvärt, att frågor av denna art mycket noga utredas just med
hänsyn till den inverkan, son1 de kunna ha för andra näringsområden i landet.

Kanslisekreterare Edström: Jag har känt mig uppfordrad till en replik
med anledning av ett yttrande av riksdagsman Hagman. Han ansåg, att vad
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de järnbrukssakkunniga uttalat rörande svårigheterna att flytta järnverksarbe
tarna från de nuvarande verken till järnverk som kunde tänkas kon1ma att
anläggas vid kusten eller i det nordliga Sverige, innebure en överdrift, där
för att rörligheten bland järnverksarbetarna enligt hans mening vore vida
större än vad de sakkuninga ansett.

Härtill vill jag säga, att bland de många immobila arbetare) som finnas
i detta land, få nog järnindustriens arbetare räknas till de mest orörliga, ty
det vill synas, som aln det vore alldeles onlöjligt att flytta någon enda av
denl. v"rid resor i Bergslagen har jag fått mycket drastiska bevis härpå. Så
till exempel hade ett av järnverken där lagt ned en lancashiresmedja och er
bjöd arbetarna att flytta över till huvudjärnverket, som låg något tiotal mil
därifrån. Efter nlycken övertalning lyckades man få över två arbetare, av
vilka den ene flyttade hein redan dagen därpå och den andre höll ut en
eller annan vecka, innan han gjorde detsalnma. Schebo bruk lades ned för
ett par år sedan, och den dag SOln är gå fortfarande så gott som alla ar
betarna sysslolösa, i förhoppning naturligtvis, att verket åter skall upptaga
driften, och det förefaller som om de gjorde nlycket små ansträngningar att
få arbete utanför kommunen.

Det finns som bekant rätt många arbetslösa järnarbetare. Man tycker
då, att det skulle vara tämligen lätt för ett så relativ~ nytt järnverk som Halm
stads att få de arbetare, som behövas. ·Så är dock icke fallet. En av
styrelseledamöterna i Halmst~ds järnverk har sagt mig, att den omständigheten,
att Halmstads järnverk går tämligen dåligt beror till stor del just på att man
icke kan få fullt kvalificerade arbetare utan får nöja sig med för järnhantering
otränat folk. I övrigt har ju detta verk, oaktat dess långt ifrån lysande eko
nomiska ställning, ett utmärkt läge med många och stora konsumenter alldeles
i närheten.

Jag tror därför, att vad de sakkunniga på denna punkt sagt icke innebär
någon överdrift. Lägger man ned ett bruk, får man dragas med arbetarna i
många år och ge dem understöd. Skulle man flytta järnverken till Norrland
eller till kusten, bleve det säkerligen mycket svårt att få arbetarna över dit.,

Riksdagsman Hagman: Beträffande rörligheten hos arbetskraften är det
ju självklart, att i den mån som de olika arbetargrupperna exempelvis ha eget
jordbruk o. dyl. kan det vara förenat med mycket besvär att flytta dem till andra.
platser, om det också icke är omöjligt. Om det enlellertid gäller att antingen
stanna kvar och arbeta i ett oräntabelt verk, som när som helst kan komma,
att nedlägga driften, eller att flytta till annan plats, exen1pelvis ned till kusten,
där verket kan få en räntabel drift, så tror jag, att järnbruksarbetarna icke,
skola motsätta sig en förflyttning, särskilt om de finge hjälp med de kostnader.
som en dylik förflyttning för med sig. Jag har under mina resor i landet
ofta träffat på arbetaregrupper av annat slag, som ha stått inför nödvändig
heten att behöva flytta till andra orter, och de ha sagt mig, att kunde de
bara få anvisning på en plats, där de säkert kunde få arbete, hade de ingen
ting emot att flytta när som helst. Den största svårigheten härvidlag gäller'
emellertid icke en förflyttning i och för sig utan att man icke kan anvisa
någon plats, där de få det bättre än de ha hemma. Man resonerar då så,
att ifall vi i alla fall skola gå arbetslösa på den nya platsen, är det bättre
att stanna kvar på den plats, där vi känna förhållandena. Skulle det nu vara
så, som järnbrukssakkunnigas sekreterare nyss sade, att järnbruksarbetarna,
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skulle vara alldeles speciellt orörliga, då måste jag säga, att vallonernas ätt
lingar i detta land synas ha vansläktats. 1'idigare hade de, eller i varje fall
deras förfäder, icke dragit sig för sådana avstånd som det nu är fråga om.

Kassör J. O. Johansson: Jag skulle vilja framhålla, att järnbruksarhetarnas
orörlighet även beror på den gamla industrikultur, som finns hos dessa ar
betare. De äro mera fästade vid det verk, där de haft sitt arbete, än många
andra industriarbetare. Vi ha ju andra industrier, son1 bestått i 2 o eller 3o
år, som i detta avseende uppvisa en helt annan bild. Beträffande en för
flyttning till Norrland är ju också att märka, att de klin1atiska förhållandena
där bliv~ särskilt ogynnsamma för järnbruk. Man måste ju arbeta inför öppna
dörrar, och det kan givetvis möta svårigheter i Norrland, där man ju ofta
har 3o eller 40 grader kallt. En förflyttning norrut skulle ju också medföra
ökade arbetslöner och ökade utgifter för byggnader såväl för driften som för
bostäder, då de ju måste byggas mycket mera solitt. Jag kan icke förstå,
varför man skall behöva tänka på en förflyttning till Norrland. Det var ju
på modet ett tag att flytta industrier dit upp, men när nu den elektriska
energien lätt kan tagas från Norrland till Mellansverige, behövs det ju icke
längre. Man får ju också tänka på att en förflyttning drager med sig en hel
mängd utgifter, som luan slipper ifrån, on1 verken fortsätta driften där de
nu ligga.

Riksdagsman Hagman sade sig föredraga en direkt subvention framför
en tullförhöjning. Det skulle alltså bliva ett slags subsidier. Vi ha inom
kon1mitten icke velat gå med på detta. Man vill ju på andra områden komma
ifrån fattighjälp, men nu skall det vara modernt att införa den i industrien.

Professor Heckscher: Får jag säga endast ett ord. Tullar äro fattighjälp.

Bruksdisponenten Lundqvist: Professor Heckscher ville ha svar på
frågan, vad järnbruken kunna göra i rationaliseringshänseende. Skälet varför
·de icke dragit fram detta spörsmål är, att de ha en inneboende känsla av
samhörighet n1ed den övriga delen av samhället, och att de därför icke vilja
.använda de ytterligt hänsynslösa vägar, som nu nationalekonomerna föreslå
för att göra driften räntabel. De föredraga att få detta extra tullskydd för
,att göra övergången mjuk. Blir det nödvändigt, tror jag, att järnbruken
n1åste begagna sig av denna hänsynslöshet. Då misstänker jag emellertid,
.att kritiken kommer att bli enorm från nationalekonomernas sida.

--;=.~---
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Ordförande: Professo1~ ELI F. HECK.SCHER.

Det för aftonen uppställda öyerläggningsämnet

Arbetslöshetspolitiken
i anledning av arbetslöshetssakkunnigas betänkande

inleddes med nedanstående föredrag av kanslirådet G. H. von Koch.

År 1906 hölls här i Stockholm en kongress för fattigvård och folk
försäkring, besökt av ett tusental representanter för landets kOlnmuner.
Kongressen fattade enhälligt en resolution till förmån för att åtgärder
genom Kungl. Maj:ts försorg skulle vidtagas för att utreda arbetslöshets
försäkringsfrågan. Sedan dess ha 22 år förgått, och vi ha under denna
tid syssla"t mycket med denna fråga, flera arbetslöshetsförsäkringar ha
åstadkommits, ett par betänkanden rörande frivillig försäkring ha sett
dagen åren 1922 och 1925, och vi ha framför allt förvärvat oss mycken
erfarenhet genom den statliga arbetslöshetsverksamheten, som jag sedan
skall återkomma till. I de sista av dessa dagar ha vi slutligen fått ett
sakkunnigebetänkande på 600 sidor, som närmast givit anledning till
detta sammanträde.

Det framgår sålunda, att förhoppningarna om att denna fråga skulle
bli löst under den närmaste tiden efter den omnämnda kongressen icke
-infriats. Man kanske t. o. m. kan säga, "att betänksamheten har växt
efter" hand mot försäkringsplanerna.

. Det betänkande, söm i dag föreligger till behandling, är ju icke
"heller enhälligt vad beträffar själva huvudfrågan: försäkring eller icke.
Fyra' av de sakkunniga ha bestämt avstyrkt försäkrings införande. Tre
"ha tillstyrkt "införandet aven obligatorIsk arbetslöshetsförsäkring, varav
dock en har förklarat, att på grund av kostnaderna för en sådan för-
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säkring och en del andra omständigheter det frivilliga försäkringssyste
met bör givas företräde åtminstone till en början. Den åttonde kom
mitteledamoten, nämligen undertecknad, har tillstyrkt försäkringen under
vissa villkor, nämligen att reservarbeten på visst sätt inkopplas i
försäkringen. Jag får tillfälle att senare närmare redogöra för min
ståndpunkt.

Oavsett att de sakkunniga haft olika uppfattning i själva huvud
frågan, ha de dock deltagit i utarbetandet av lagtext och motivering för
de olika förslagen. Det föreligger sålunda ett förslag utarbetat till obli
gatorisk 'försäkring, ett förslag till frivillig försäkring, och dessutom har
tanken på en s. k. lokal försäkring dryftats ehuru sedermera övergivits.

Man kan ju nu säga sig, att när de sakkunniga ha varit så delade,
visar detta, att tiden ännu icke är mogen för· genomförandet av arbets
löshetsförsäkring. Jag tror emellertid, att en sådan uppfattning är
oriktig. Situationen är sådan, att något måste göras och göras myck,et
snart för att få en lösning till stånd av frågan om åtgärder mot
arbetslösheten, och jag tror mig våga påstå, att det betänkande, som
nu föreligger, skall kunna på ett rätt så väsentligt sätt medverka till
en god lösning. För första gången har man nu fått ett förslag utar
betat i lagtext till en obligatorisk försäkring jämte detaljerad motivering
för detsamma. Ett fullständigt utarbetat förslag till frivillig försäkring
föreligger också, ~ikaså förslag till lag om arbetsförmedling och till
förordning om reservarbeten. För ,snart sagt alla de stora ländernas ar
betslöshetsåtgärder lämnas en i vissa fall ganska ingående redogörelse,
och icke minst viktigt är, att man erhållit auktoritativa uttalanden från
framstående experter särskilt i England rörande försäkringens betydelse
och verkningar. Slutligen lämnas en ingående och enligt min uppfatt
ning mycket värdefull undersökning av professor Heckscher om de eko
nomiska verkningarna av åtgärderna mot arbetslösheten. Betänkandet
innehåller således ett rikt material till, den viktiga frågans belysande.
Det gäller nu för de beslutande myndigheterna att taga ställning till
densamma.

Jag skall tillåta mig att först säga några ord om vad vi kanske alla
kunna enas om. Alla äro ju överens därom, att arbetslösheten är ett
så stort socialt ont, att man måste på ett eller annat sätt vidtaga åt
gärder för att lindra dess verkningar. Det är nästan banalt att säga det,
men då några av de sakkunniga särskilt ha strukit under denna frågas
sociala betydelse, vill jag särskilt framhålla, att på den punkten råder
nog enighet bland alla de sakkunniga, och förmodligen också bland alla
de här närvarande.

Säkerligen kunna vi också vara överens om, att den situation i
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fråga om arbetslöshetens bekämpande, som nu råder, icke är lycklig.
En kort översikt av de många åtgärderna i sådant syfte torde visa detta.

Understödet genom fackförbundens arbetslöshetskassor har efter
hand utvecklat sig i en stor olnfattning och fyller säkerligen en mycket
stor uppgift. Under tioårsperioden 1918-1927 utdelade dessa fackför
bundskassor icke mindre än 25 miljoner kronor i understöd till sina
medlemmar. Antalet försäkrade utgör ungefär 225,000.

Även arbetsgivarna ha på olika sätt medverkat i samma syfte ge
nom att hålla sina fabriker i gång under svåra tider, genom att införa
korttidsarbete, genom att upplåta bostäder till arbetslösa och genom att
lämna direkta understöd. Under kristiden inom textilindustrien använ
des sålunda icke mindre än ungefär 7 miljoner kronor till understöd åt
arbetarna.

Den viktigaste insatsen har emellertid varit den statliga verksam
heten. Vi känna alla, hur denna tillkom år 1914 under intrycket av
världskrigets många skakningar. Denna statliga verksamhet består först
och främst i anordnandet av nödhjälpsarbeten, huvudsakligen byggandet
av vägar, förbättringsarbeten i skogar och av flottleder o. dyl. Verk..
samheten bedrives genom förläggningar i olika delar av landet och efter
vissa principer, som jag icke här behöver närmare ingå på. Vidare läm
nas understöd till s. k. statskommunala arbeten, som anordnas i eller i när
heten av städerna, varigenom möjliggöres, att de arbetslösa kunna kvarbo i
sina hem. Slutligen utdelas kontant understöd. Den förordning, som med
ger detta och som ännu är i kraft, bemyndigar arbetslöshetskommissionen
att tillåta kommuner att meddela understöd åt arbetslösa, varvid staten
erlägger halva kostnaden. Sedan år 1922 har emellertid denna sist
nämnda form av 'understödsverksamhet endast undantagsvis förekommit,
utan har den statliga verksamheten i huvudsak avsett meddelandet av
arbete.

Vid sidan av den statliga verksamheten ,ha vi den kommunala fattig
vårdens hjälpverksamhet för de arbetslösa. Enligt fattigvårdslagen ha
kommunerna skyldighet att meddela understöd åt de arbetslösas barn,
som således under alla förhållanden äro tillförsäkrade erforderligt under
håll och vård av det allmänna, ·i den mån så behöves. Beträffande .åter
de arbetslösa själva medger fattigvårdslagen, att de få understöd, men
det föreligger ingen skyldig~et härtill för kommunerna. Det har tvistats
om huruvida kommunerna vid ·sistnämnda understödsverksarnhet ha rättig
het att tillämpa vissa särskilda bestämmelser och villkor. Våra stora
städer, som i ganska stor utsträckning börjat lämna understöd åt arbets
lösa, ha därvidlag slagit in på rätt så olika vägar. Deras beslut ha
i två fall överklagats; frågan föreligger nu till regeringsrättens pröv
ning, och man vet ännu icke, vilken ståndpunkt den kommer att intaga.
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En fråga, som därvid varit omstridd, är i vilken mån kommunerna kunna
lämna understöd utan återbetalningsskyldighet. Det normala är ju, att
ett understöd skall ersättas av den, son1 nlottager det, i mån av för
måga~ Enligt vissa bestämmelser i fattigvårdslagen medges emellertid
även lämnandet av understöd utan. återbetalningsskylclighet, men det är
tveksamt, om nämnda bestämmelser äro tillämpliga i nu' föreliggande fall.

Som jag nämnde, ha våra stora städer i ganska stor utsträckning,
sedan arbetslöshetskommissionen upphört att lämna kontanta understöd,
själva lämnat understöd efter olika principer och i olika utsträckning.
Det finns de, som varit rnycket rundhänta och lämnat understöd av upp
till ISO kronor i månaden till en arbetslös person med stor familj. Det
finns andra, som varit myck~t sp~rsamma, kanske t. o. m. snåla. Man
kan över huvud taget säga, att olika principer och system ha. i rik om-

- växling förekommit vid denna understödsverksamhet, vilket säkerligen
icke varit till nytta för det hela.

Fattigvården har ju hittills närmast haft till syfte att lämna under
stöd till åldringar och sjuka. Hela den kontrollapparat, som är behöv
lig för .att lämna understöd även till arbetslösa, har fattigvården icke
haft till sitt förfogande. Man kan knappast klandra fattigvården, då den
hittills egentligen icke varit inställd även på denna uppgift, att den icke
kunnat utföra uppdraget på ett fullt tillfredsställande sätt. För att bara
ge ett exempel på de svårigheter, som -för närvarande uppstå, vill jag
nämna, att det är rätt så vanligt, att fattigvården ger ett s. k. fort
löpande understöd åt sjuka och gamla människor, ett understöd som här
i staden räcker tre eller fyra månader framåt. Nu, när man fått hand
om även arbetslösa, ges även ofta sådana fortlöpande understöd till dem.
Den arbetslöse kan ju dock- få arbete redan nästa dag, och om kon
trollen icke är skarp, fortsätter han att uppbära understöd av samhället,
samtidigt som han har arbete.

En annan svårighet är, att en kommun allenast har rättighet men
icke skyldighet att lämna understöd till arbetslösa. Om en person är
hemortsberättigad i en viss kommun. men vistas i en annan kommun,
är det mycket vanligf, att han icke får del av den arbetslöshetshjälp,
som. lämnas genom vistelsesamhällets försorg, och han får icke heller
någon hjälp' från sin hemortskommun. Resultatet blir, att dessa stackars
mänriiskor, som vistas utom hemortskommunen, icke någonstädes få nå
gon hjälp. Jag har. mycket ofta' fått mottaga .besök av sådana arbetare,
som beklagat sig över att de icke kunna få någon s'om helst hjälp under
tider 'av arbetslöshet.

Dessutom kan' man ju säga, att den nu'var'ande kommunala hjälpen
till de arbetslösa är rätt" så mångsidig och svåröverblickad. För att taga
ett exempel från Stockholm" lämnas det först och främst arbete vid de
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s. k. statskommunala arbetena, sådana arb'eten, som staden med bidrag
av staten själv anordnar mot lägre lön än i öppna marknaden. Vidare
skickas en del, mest ungkarlar, till statens förläggningar i landsorten.
Intill den sista april ha dessutom meddelats kontanta understöd genom
arbetslö~hetskommissionentill ett visst begränsat antal arbetslösa. Slut
ligen har fattigvården lämnat understöd på många olika sätt, genom
hyresbidrag, genom inackordering av arbetslösa på olika matställen, ge
nom kontantunderstöd, genom erbjudande av plats på anstalt o. s. v.
Samtidigt har arbetsförmedlingen varit knuten till verksamheten, ehuru
den i dessa tider har mycket ringa förmåga att kunna lämna någon
medverkan, då det varit så svårt att anskaffa arbete.

Hela den nuvarande hjälpverksamheten för de arbetslösa saknar så
lunda enhetlig ledning och lämnar många tillfållen till missbruk, varför
den så snart som möjligt bör ersättas av något annat och bättre.

En annan sak, sonl vi också torde kunna vara överens om, är, att
om ett försäkringssystem genomföres, detta icke kan lämna hjälp åt alla
arbetslösa. Det har gjorts åtskilliga beräkningar i betänkandet i detta
avseende. Enligt den statistik, som finns. uppgjord från grovarbetarnas
och metallindustriarbetarnas fackföreningar, skulle en obligatorisk för
säkring med den längsta föreslagna understödstiden, 20 veckor, icke
kunna täcka mer än 2/3 av arbetslösheten. Tager man åter hänsyn 'till
den arbetslöshetsräkning, som verkställdes den 5 maj förra året, skulle
allenast 1/3 av arbetslösheten kunna täckas genom försäkringen. Alla,
som ha tänkt sig in' i saken, ha därför öckså förutsatt, att försäkringen
måste kompletteras med reservarbeten, fattigvårdshjälp eller på an
nat sätt.

Slutligen äro alla överens om två andra saker. Det. ena är, att
även om försäkring införes, reservarbeten skola visa sig behövliga dels
för dem som icke falla under försäkringen, dels för dem som' uttömt
dennas förmåner. I fråga om anorclnandet av dessa arbeten råder i det
stora hela enighet bland de sakkunniga, ehuru de skilja sig åt i en del
detaljfrågor. Det andra, som man är överens om, är, att arbetsförmed~

lingen är ett oumbärligt hjälpmedel för ordnandet av hela· hjälpverk
samheten, vare sig denna bygger på försäkringssystemet eller ej. En
utbyggnad av den f. n. ganska svaga förmedlingen är därför nödvändig.
Den blir dyrare men också mera effektiv genom det förslag, som fram
lagts i betänkandet. Det blir för övrigt större kostnader och en mera
vidlyftig apparat, om det gäller att införa en obligatorisk försäkring, än
om det är fråga om en frivillig sådan.

Om det sålunda finns vissa punkter, där man kunnat ena sig, finns
det å andra sidan många andra,. där meningarna gå i sär. Innan jag'
kommer in på dessa, skall jag emellertid i allra största korthet antyda,
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hur de sakkunniga tänkt sig, att den obligatoriska försäkringen skall
vara beskaffad.

Vad först omfattningen av försäkringen beträffar, har man beräknat,
att den skulle komma att inbegripa ungefär 625,000 arbetare. De vik
tigaste undantagen äro hushållspersonal, lant- och skogsarbetare, flott
ningsarbetare samt kontors- och butikspersonal. Att icke lant- och skogs
arbetarna medtagits är naturligtvis i viss mån ägnat att minska intresset
för försäkringen bla~d landsbefolkningen. Att man icke vågat sig på
att taga dem med beror på flera anledningar. Man är först och främst
icke fullt säker på att lant- och skogsarbetarna vilja gå med i försäk
ringen, d. v. s. betala de premier, som man förutsätter. Vidare skulle
deras medtagande föra med sig en väsentlig utökning av hela arbets
förmedlingssystemet, varjämte det föreslagna uppbördssystemet knap
past skulle kunna fungera tillfredsställande, om dessa grupper medtoges.
Det har emellertid förutsatts, att om försäkringen blir genomförd, skall
man snarast möjligt och senast inom fem år upptaga frågan om för
säkringens utsträckande bl. a. även till lant- och skogsarbetare till be
handling. Inom parentes vill jag säga, att knappast något land vågat
sig på en arbetslöshetsförsäkring även för dessa kategorier av arbetare.

Ledningen av försäkringen skulle anförtros socialstyrelsen, inom
vilket ämbetsverk för ändamålet skulle upprättas tvenne byråer. Man
har försett socialstyrelsen med ganska stor makt och myndighet att sköta
hela detta ansvarsfulla arbete. Bland annat skulle den ha rättighet 'att
tillsätta föreståndare vid samtliga länsarbetsförmedlingsanstalter.

Beträffande den lokala organisationen är det meningen att utvidga
arbetsförmedlingen med ungefär 150 nya arbetsförmedlingskontor och
1,000 st. ytterligare ombud. Härmed ernår man den viktiga fördelen,
att de allra flesta försäkrade komma att bo i närheten av ett arbets
förmedlingskontor eller ett ombud. Så snart det på en viss plats finns
minst 500 försäkrade, skall det upprättas ett kontor.

Understödsbeloppen äro delade i sex olika klasser, och det beräknas,
att understöd skall utgå med 50 % av den s. k. grundlönen. Beloppen
skulle växla mellan kr. I: 25 och kr. 3: 25 om dagen, och härtill skulle
komma vissa familjetillägg på 10, 20 eller 30 % av grundlönen alltefter
antalet barn, som de arbetslösa ha att försörja. Det högsta understöd,
som skulle kunna utgå, utgör kr. 5: 20 om dagen.

Den viktiga frågan om förhållandet till fattigvården har varit före
mål för mycket övervägande. Man har i utlandet, särskilt i England,
kunnat konstatera, att fattigvården i mycket stor utsträckning har kom
pletterat arbetslöshetshjälpen, vilket naturligtvis icke varit meningen. I

. England' har rna'n på många håll uttryckt den uppfattningen, att fattig
vården helt 'enkelt borde förbjudas att supplera arbetslöshetshjälp. Det
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har varit omöjligt för oss att gå den vägen, men vi ha i stället försökt
vidtaga andra åtgärder, som skulle avlägsna de största vådorna i detta
hänseende. I den mån fattigvården lämnar hjälp, skall sålunda mot
svarande minskning äga rum av försäkringens prestationer, och om ar
betslöshetshjälpen är otillräcklig för någon viss person, skall fattigvården
helt övertaga understödsverksamheten. Det sistnämnda torde komma att
gälla de sällsynta fall, då arbetslönen är mycket liten och barnskaran
mycket stor. Vi ha trott, att på detta sätt de största olägenheterna av
en· kombinerad försäkrings- och fattigvårdshjälp skulle undanröjas.

Understödstiden ha en del av de sakkunniga föreslagit till 15 veckor
och andra till 20 veckor.

Vid beräkningen av kostnaderna ha de sakkunniga utgått ifrån, att det
skulle finnas 40,000 arbetslösa, som vid varje tidpunkt skulle vara be
rättigade till understöd. Man har därvid tänkt sig, att en person icke skulle
vara berättigad att uppbära något understöd, om han icke under de sist
förflutna fyra kvartalen haft arbete och betalat försäkringsavgifter under
26 veckor. Den genomsnittliga arbetslösheten har beräknats till 6,4 %.
Vid en understödstid . av I 5 veckor skulle arbetare och arbetsgivare
vardera få bidraga med 9,5 miljoner kronor. Utsträckes understödstiden
till 20 veckor, skulle motsvararandesiffra bliva I I 1/4 miljoner kronor.
Härtill komma sedan familjetillägg med 3,3 resp. 3,9 miljoner vid de
båda alternativen samt förvaltningskostnader med 2 miljoner kronor.
Familjetillägg och förvaltningskostnader skulle betalas av staten.

Avgifterna (ör förs~kringen äro jämförelsevis ringa och skulle vid
en understödstid av 15 veckor i de olika inkomstklasserna växla mellan
28 och 70 öre per vecka. I högsta klassen skulle alltså 35 öre i veckan
betalas av arbetsgivaren och lika mycket av arbetaren.

Uppbörden av dessa avgifter skulle ske på det viset, att arbets
givaren köpte försäkringsmärken och klistrade in dem på ett försäkrings
kort, varvid han. skulle betala såväl sin egen som arbetarens andel.
Arbetarens andel skulle arbetsgivare givetvis ha rätt att draga av på
arbetslönen. De sakkunniga ha i detta sammanhang utarbetat en hel
mängd detaljföreskrifter, som här naturligtvis kunna förbigås.

Slutligen ha- de sakkunniga uttalat, att säsongarbetare icke skulle
vara uteslutna från försäkringen, men att socialstyrelsen skulle vidtaga
olika åtgärder för att förhindra, att dessa arbetare komma att uppbära
oskäligt höga understöd. Man förutsätter ju, att dessa arbetare i regel
skola under den s. k. säsongen förtjäna tillräckligt för att ha sitt uppe
hälle även under den tid, då de icke ha arbete.

Detta var i allra största korthet en översikt av förslaget till obliga
torisk försäkring. Om den frivilliga försäkringen skall jag yttra mig
ännu kortare. Hur denna frivilliga försäkring- är ordnad i olika länder
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är ju tämligen bekant, liksom också det förslag till sådan fÖrsäkring,
som framlades här i landet år 1925. Det nu framlagda förslaget skiljer
sig visserligen från. detta förslag, men vilar dock på samma grundprin
ciper. Jag vill för rnin del ärligt bekänna, att jag icke har så särdeles
stort intresse för denna försäkringsform. Jag tror också, att den befinner
sig på retur utomlands. Då m~n nämligen talat med olika personer,
som intressera sig för denna fråga i de länder, där försäkringsfrågan varit
aktuell, har det förefallit som om den obligatoriska försäkring~n höll på att
arbeta sig fram, under det att den frivilliga allt mera förlorade i betydelse.

Att emellertid den frivilliga forinen har_ vissa bestämda fördelar,
skall icke bestridas. Man behöver icke så noggrant klara ut vilka ar
betargrupper, som skola vara med i försäkringen, ty varje sådan grupp
v\.,n..:la.- iC.H.l. ~a. '5LUld.. ~lUC(;:;glVä.rlla-KUnna ICKe pa-nagor praKtISKt satt
deltaga i kostnaderna för försäkringen. Vidare komma i praktiken en
dast de bäst ställda arbetarna att få någon förmån av densamma. Vad
som slutligen för många är mycket viktigt och kanske det avgörande
är, att hur man än försöker ge arbetslöshetskassorna en från fackför
bunden självständig stäUning, blir det i -alla fall i praktiken ytterst svårt
att förhindra, att det uppstår ett samarbete mellan fackförbunden och
dessa kassor, och att kassorna alltså ytterst komma att tjäna arbetarnas
intressen i arbetspolitiken.

Beträffande kostnaderna för staten för den frivilliga arbetslöshetsför
säkringen vill jag nämna, att med 225,000 försäkrade skulle desamma
uppgå till 4,2 och 4,9 miljoner kronor vid resp~ 15 och 20 veckors
understödstid. S.å snart man kommer upp till 3°0,000 försäkrade, bliva
kostnaderna emellertid större än vid den obligatoriska försäkringen. När
man är uppe i 4°0,000 försäkrade, vilken siffra kan vara nog så sannolik,
bliva kostnaderna för staten 7,4 resp. 8,7 miljoner kronor.

Olik~ mening~~ ha r~_~~ ~~ hur sta~~ns_~i?~=ag__till_ ?e? frivilliga ~~~~~~

ringen skall lämnas. Majoriteten av de sakkunniga har ansett, att statens
tillskott skall motsvara de fasta avgifter, som kassamedlen1marna erlägga~
D;..:. .... " rvo"..... ,.1 ,..1 t. ~ ~ ~ _ _ _ LL _ L J. __ ._. .", o
--~-- LJ_1 __ 11 1~· -- J -""'c!" _!._--'...... _-., --~ ---~ ----.--. -_.--= --~. ----............ b"" A..L ... "" .... ~IA<

ett tidigare förslag, att det allmänna skall utse ordförande i dessa olika
kassor och sålunda få garanti för att de sköta sin verksamhet tillfreds
ställande, är det nödvändigt att finna ut någon annan metod, varigenom
kassornas verksamhet kan kontrolleras. Jag har då trott, att dett~ skulle
kunna ske på det sättet, att vederbörande kommuner skulle äga att
kontrollera kassornas verksamhet. Då en sådan kontroll blir tämligen
värdelös, om icke kommunerna själva bidraga till ko~tnaderna för för
säkringen, har jag föreslagit, att kommunerna skola bidraga med en del
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av kostnaderna, förslagsvis hälften av det allmännas bidrag. Med en
sådan anordning bliva ju också statens kostnader n1indre.

* * *

Jag vågar naturligtvis icke påstå, att de båda förslag till arbetslös
hetsförsäkring, som jag nu har skisserat, äro de bästa tänkbara. Såvitt
jag kan förstå av jämf~relser med utländska förhållanden, äro bägge för
slagen ur teknisk synpunkt n1ycket noggrant och väl genomtänkta, ehuru
möjligen detaljändringar efter närmare prövning skulle kunna förordas.
I det stora hela tror jag, att förslagen väl kunna rekommenderas, om
1nalZ skall ha en forsäk1/ing, men det är just den saken, som kan sättas
i fråga. Jag skall här be att i allra största korthet få angiva de skäl
för och emot en fö~säkring, som ha kommit till synes i de sakkunnigas
betänkande.

De skäl, som ha anförts e1not försäkringen, äro flera. Det är först
och främst, såsom fqrut antytts, att försäkringen icke kan täcka all ar
betslöshet utan blott en del av densamma, varför annan hjälpverksamhet
kräves vid sidan av denna. Vidare kan en försäkring endast avse att
hjälpa under den första arbetslöshetsperioden men lämnar icke någon
hjälp för längre tids arbe~slöshet, då naturligtvis behovet är störst. Från
herr Carlström, som närmast representerat jordbrukets intressen, har det
också framhållits, att försäkringen måste inverka ogynnsamt på jord
bruksarbetarnas ställning, även om man skulle få med dem i försäkringen.
Det har vidare anmärkts, .att det är svårt att på lagstiftningens väg
reglera säsongarbetarnas försäkringsfråga, och den saken har därför
överlämnats till socialstyrelsen, vilket givetvis i.nnebär en svaghet. Vi
dare har det framhållits, att försäkringen säkerligen kommer att öka
vederbörandes benägenhet att begära. understöd av det allmänna. Det
är nämligen svårt för en arbetslös att förstå, att han endast under en viss
tid skall få understöd. Om arbetslösheten fortsätter, och hans egna
svårigheter alltså fortfarande existera och måhända ökats, har han helt
naturligt den uppfattningen, att han skall ha fortsatt hjälp. Det vikti
gaste skälet elnot är slutligen, att arbetslöshetsförsäkringen kan i väsentlig.
mån inverka på lönenivån, d. v. s. åstadkomma så höga löner, att pro
duktionen icke lönar sig, vilket skulle leda till en ökad arbetslöshet.
Den frågan hoppas jag skall föras fram under diskussionen. Om detta
kan konstateras i någon utsträckning, är det naturligtvis ett mycket
viktigt och avgörande skäl emot all försäkring. Till sist har man ansett,
att försäkringsbestämmelserna icke tillräckligt gallra ut de arbetsodugliga
och arbetsovilliga bland de arbetslösa.

Skälen for försäkringen ha anförts av de tre sakkunniga, som förorda
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införandet aven försäkring. Man anför, att sambandet mellan lönenivå
och. arbetslöshet icke är så stor, som herrar kritici påstå, därför att
lönenivån regleras av kollektivavtalen, som fastställas för lång tid framåt.
Man framhåller vidare, att arbetarna icke äro tillfredsställda med någon
annan form av arbetslöshetshjälp än den, där de få ett understöd så
som en 1'ätt. De äro icke tillfredsställda med ett understöd, som utgår
efter behovet, därför att det sätter de sparsamma och dem, som sköta
sig väl, i en sämre ställning, under det att de, sorn sköta sig mindre
väl, bliva premierade. Dessutom framföres med skärpa, att i nästan
alla länder i Europa har arbetslöshetsförsäkring under de senare åren i
en eller annan form kommit till stånd, varför en sådan också bör genom
föras hos oss.

För min del vill jag erkänna, att man kan hysa ganska stora be..
tänkligheter mot en försäkring över huvud taget. Jag har doc~ bi
bringats den uppfattningen, att de allra flesta av dessa betänkligheter
skulle avlägsnas, om man kombinerade försäkringen med reservarbete på
ett särskilt sätt. Jag skall nu be att få redogöra för detta förslag, som
de fyra sakkunniga, som principiellt äro emot försäkring, accepterat, om
överhuvud försäkringen skall genomföras.

En oförvållat arbetslös skulle enligt detta förslag utan behovspröv
ning erhålla daghjälp under sex veckors tid. Efter dessa sex veckor
skall, aln arbete i öppna marknaden fortfarande ej kan erhållas, en pröv
ning äga rum, huruvida reservarbete skall erbjudas den arbetslöse eller
om han fortfarande skall få understöd. Förutsättningen för att arbete
skall kunna erbj udas är först och frän1st,. att det finns sådana reserv
arbeten tillgängliga, och vidare, att icke särskilda skäl tala emot en så
dan arbetshänvisning, såsom att arbetaren väntar sig få arbete inom kort,
eller om han har familj, som gör det svårt för honom att resa från
hemmet. Om rätten till understöd från början är begränsad till sex
veckor, d. v. s. den ungefärliga tid, som den arbetslöse på grund av
sina egna premier är berättigad at~ få understöd, kommer han att spänna
alla sina krafter för att skaffa sig arbete. Han kommer t. ex. ej att
nöja sig med att höra efter anställning å arbetsförmedlingen utan själv

. söka sig sysselsättning. För arbetare här i Stockholm, som kommit hit
från landsbygden, gå ofta osynliga trådar till hemorten. Där finnes ofta
tillfälle för dem att skaffa sig arbete, åtminstone tillfälligtvis, om de
verkligen anstränga sig för att skaffa sig det. Veta de däremot från
börj an, att de skola få I 5 eller 20 veckors understöd, talar all sanno
likhet för att de i många fall komma att uppbära detta understöd, innan
de göra några energiska ansträngningar för att erhålla arbete.

Det råder, tror jag, mycket stora missuppfattningar om de arbets
lösa. Somliga tro, att alla de arbetslösa äro hederliga och ordentliga
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personer, under det att andra anse, att de äro oordentliga och arbets
ovilliga allesammans. Jag frågade här om dagen en person, som känner
arbetslöshetsklientelet i en av våra största städer, hur det förhöll sig
med denna sak. Han svarade mig, att de arbetslösa utgöra en mycket
skiftande samling. Det finns de, som ha svårt att få arbete, fastän de
äro arbetsvilliga, därför att de äro gamla, d. v. s. över 50 år. Det finns
vidare verkligt dugliga och eftersökta arbetare, som emellertid mycket
hastigt försvinna. Vidare är det sådana, som ha lockats in till staden
från landsbygden, och tyvärr är det ett mycket stort antal. På grund
av de goda förhållanden, som råda i städerna, och framför allt de större
försörjningsmöjligheterna, strömma massor av folk in från landet, och det
är mycket svårt att få dem tillbaka dit igen. Slutligen finns det en
grupp, som· är olika stor på skilda platser, och som består av sådana,
som äro verkligt ovilliga att arbeta eller som viIj a skaffa sig alla de
förmåner, som kunna bjudas dem, men som egentligen icke vilja ha
något arbete.

I fråga om det nu skildrade systemet vill jag tillägga, att om en
person, sedan han uppburit understöd i sex veckor, fortfarande är ar
betslös, skall han hänvisas till reservarbete, antingen till statskommunala
arbeten i bostadens närhet eller till annan arbetsförläggning. Härigenom
torde uppnås en verkligt effektiv utgallring av de arbetsovilliga. Hän
visning får icke ske för längre tid än 12 veckor, och det beräknas, att
två dagars reservarbete skall motsvara en dags understöd. Efter dessa
tolv veckor återstår det tre veckor, under vilka han kan erhålla kontant
understöd. Den sammanlagda understödstiden enligt detta förslag blir
alltså 2 l veckor.

Man kan nu framställa den frågan, om det icke är hårt att på
det sättet erbjuda en arbetslös arbete redan efter den korta under
stödstiden av 6 veckor. Jag har försökt få reda på hur man uppfattar
den saken exempelvis här i Stockholm, och jag har fått det svaret, att
de arbetslösa betrakta arbete som en förmån och understöd såsom något
nlindervärdigt, beroende först och främst därpå, att man erhåller ett
större belopp genom att deltaga i reservarbete än om man uppbär under
stöd. Man slipper vidare den trista tillvaron med sysslolöshet, och slut
ligen råder hos ett flertal arbetare den uppfattningen, att när man fått
en förmån, vill man också göra skäl för densamma.

Jag tror därför för min del, att från de arbetslösas synpunkt skulle
ett system med såväl understöd som reservarbeten. vara att föredraga
framför ett rent understödssystem. Även ur en annan synpunkt tror jag
man kan säga, att det nu skisserade systemet är det fördelaktigaste.
Vi ha ju sedan 1914 tillämpat den s. k. arbetslinjen, och jag tror att
man i allmänhet kan säga, att detta system dock i det stora hela har
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verkat tillfredsställande. Skulle det nu verkligen vara lämpligt att utan
vidare avlägsna detta system och endast använda detsamma för dem,
som äro oförsäkrade, eller för dem, som redan ha uttömt sin försäkrings
hjälp ? Jag tror för min del, att det med hänsyn till vunna erfarenheter
är riktigt att tänka sig saken ordnad på detta sätt med omväxlande
perioder av understöd och arbete.

Mot detta mitt förslag har nu rests kritik först och främst från de fyra
sakkunniga, som motsätta sig försäkringssystemet. De ha visserligen
sagt, att skall det bli en försäkring, äro de med på detta system med
uppdelning i perioder av understöd och arbete, men de betvivla, att man
kan skaffa tillräckligt med reservarbeten för att göra detta arbetsprov
fullt tillfredsställande. En av fördelarna med systemet är nämligen just,
att man vid hänvisning till reservarbeten kan pröva vederbörandes ar
betsvillighet och sålunda automatiskt avstänga 'från vidare understöd
sådana personer, som icke vilja mottaga ett lämpligt arbete. Jag har i
mitt utlåtande dock försökt visa, att det skall vara möjligt att åstad
komma tillräckligt med reservarbeten. I slutet a\· januari 1928 voro
8,372 arbetare sysselsatta i olika slags nödhjälpsarbeten. Skulle man
nu tänka sig, att efter de sex veckornas slut hälften av de då fort
farande arbetslösa erbjödes arbete, skulle för 5 eller 6 veckors resev
arbete ~rfordras endast 4,000 resp. 4,800 platser. Då skulle man i alla
fall ha kvar ungefär 4,000 platser för sådana, som .icke alls äro försäk
rade eller som redan fullständigt ha utnyttjat sin försäkring. Jag kan
icke nu ingå i närmare detaljer, men jag tror, att jag med dessa siffror
dock har visat, att det icke är omöjligt att skaffa tillräckligt med reserv..
arbeten för att göra denna s. k. kombinerade arbets- och försäkrings
linje fullt effektiv.,

Vad som enligt mitt förmenande emellertid är det betänkliga och
nedslående är, att de tre sakkunniga, som äro intresserade av en för~

säkrings genomförande, ha bestämt avvisat detta förslag. De använda
t. o. m. ett så skarpt uttryck om detsamma, som att det är orimligt,
och säga, att det är en mycket tvivelaktig förmån för arbetarna att få
ett sådant försäkringssystem. Den, som jag hade trott skulle förstå
mina synpunkter bäst, nämligen byråchefen Odelstierna, som ju i sin
verksamhet har riklig erfarenhet av de parasiter, som leva på all social·
försäkring, har visserligen i viss mån i princip instämt i mina synpunkter,
men han har dock till sist förklarat, att man icke bör vidtaga några
sådana åtgärder nu utan vänta, till dess försäkringen varit genomförd
någon tid, för att, om behov därav gör sig gällande, på administrativ
väg införa lämpliga åtgärder av den art, jag har antytt. Nu kan man
onekligen med viss rätt säga, att om arbetslöshetsförsäkring är en förmån
för de stora arbetarmassorna, kan det icke vara någon mening uti att



ARBETSLÖSHETSPOLITIKEN 93

tvinga igenom en försäkring emot deras egen vilja och önskan. Skulle
det verkligen förhålla sig så - och det får ju framtiden utvisa - att
arbetarna i allrnänhet motsätta sig en sådan linje, som jag nu har skis
serat och bakom vilken ju även stå de fyra sakkunniga, som i övrigt
motsatt sig en försäkrings införande, då vill jag för min del helt enkelt
förorda, att man släpper hela försäkringstanken och försöker bereda de
arbetslösa en tillfredsställande hjälp på någon annan väg.· Det är där
för som jag mer eller mindre mot min vilja har tvingats att försöka
konstruera fram en annan metod, som skulle kunna hjälpa de arbetslösa
på ett tillfredsställande sätt. Jag skall nu till sist tillåta mig att med
några ord nämna om denna nya linje.

Jag har icke haft så förfärligt svårt att få fram en sådan linje. Vi
ha å ena sidan arbetslöshetskommissionen, det centrala statsorganet, med
dess möjligheter att anordna nödhjälpsarbeten och även lämna kontanta
understöd, om kommissionen så vill. Vi ha å andra sidan fattigvården,
som redan nu lämnar understöd åt arbetslösa, kanske till ett belopp av
4,000,000 kronor om året förutom understöd till de arbetslösas barn.
Vi måste försöka organisera ihop dessa olika grenar av verksamheten
på ett eller annat sätt. Den centrala myndigheten skall fortfarande stå
kvar såsom ledare av verksamheten, vare sig det nu blir arbetslöshets
kommissionen eller en avdelning av socialstyrelsen. Den bestälnmer om
vilka nödhjälpsarbeten,' som skola anordnas, och under vilka förhållanden
kontantunderstöd skola rneddelas.. De olika kommunerna ordna med
understödsverksamheten och med anordnandet av statskommunala ar
beten. Principen s~all vara den, att understöd och arbete omväxla.
Man kan därvid tänka sig två olika vägar. Den ena är, att man får en
särskild lagstiftning om arbetslöshetshjälp, byggd ungefär på den redan
nu existerande förordningen av år 1922 angående statsbidrag till arbets
löshetshjälp och på förslaget om reser\~arbeten. I så fall blir det en sär
skild lagstiftning om arbetslöshetshjälp och en annan om meddelande
av fattigvård. Den andra utvägen, som närmast har gillats av de fyra
sakkunniga, sonl i övrigt motsatt sig försäkrings införande, skulle gå ut
på att omarbeta den nu gällande fattigvårdslagen, så att man istället
finge en lag om allmän IlJ·älpverksamhet. Ordet· fattigvård, fattigvårds
samhälle och allt sådant skulle försvinna. Arbetslöshet skulle bli en
orsak till understöd liksom ålderdom och sjukdom. I det senare fallet
måste en rätt så genomgripande förändring ske av hela vår fattigvårds
lagstiftning, men man kan j~ också säga, att det hela då kan bli enk
lare och redigare. De fyra sakkunniga, som ha tillstyrkt en sådan lag
stiftning om allmän hjälpverksamhet, ha givetvis även föreslagit, att en
utredning i detta avseende skall 'äga rum. Det är ju nödvändigt, att
en sådan kommer till stånd, Oln man alls reflekterar på saken.
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Vare sig man nu får en lag om allmän hjälpverksamhet, i vilken
understöd åt arbetslösa ingår som en del, eller en särskild lagstiftning
om arbetslöshet, tror jag, att det är nödvändigt, att man genomför
tvenne betydelsefulla reformer. Den ena reformen består i att skapa
större och bärkraftigare understödssamhällen. Vi ha ju i vårt land många
städer och landskommuner, som äro så stora, att de äro tillräckligt bär
kraftiga för att kunna tjäna som underlag för en dylik verksamhet, och
man kan inom deras område finna lämpliga personer att sköta verksam
heten. Å andra sidan ha vi emellertid en massa småkommuner, där så
icke är förhållandet. Enligt statistiken ha vi nära 400 kommuner, som
icke ha mer än 500 invånare. I Norge finns det däremot endast sex
och i Finland endast fyra kommuner, som äro så små. Var och en,
som haft .litet med praktisk understödsverksamhet att göra, vet, att det
är nära nog omöjligt att få en understödsverksamhet tillfredsställande ord
nad i så små samhällen. Där finns icke de personliga krafter, som be
hövas, ej heller kunna dessa erhålla behövlig träning i arbetet, men först
och främst saknas tillräckliga medel. Kommuner med intill 1,000 invå
nare ha vi här i landet till ett antal av 1,06 I. I Norge finns det 75

och i Finland 2 I sådana kommuner. Såvitt jag förstår, är det nödvän
digt, om man skall kunna genomföra en tillfredsställande kommunal under
stödsverksamhet, att man sammanslår de små kommunerna till större
understöds- och pensionssamhällen. Det är icke nleningen att skapa
några storkommuner, som man gjort t. ex. i England, där man uppdelat
hela landet i 600 a 700 st. s. k. unions, utan planen går ut på et;l så
pass anspråkslös reform som att sk·apa kommuner, som ha minst 1,000

och helst 2,000 a 3,000 invånare. Sker så, är det i alla fall möjligt att
tänka sig en tillfredsställande ordnad verksamhet.

Det är givetvis meningen att låta kommunerna i stor utsträckning
själva föreslå, med vilka de skola förenas i fråga om hjälpverksamheten.
Inom parentes vill jag säga, att kommunerna i övrigt skulle vara själv
ständiga liksom förut, och att det endast är i understödsavseende som
de skola förenas med varandra. Vi ha för närvarande 2,500 kommuner
i vårt land, och man har tänkt sig, att man genom en sådan samman
slagning skulle kunna komma ned till 1,500 understöds- och pensions
samhällen. Dessa större samhällen skulle icke blott omhänderha fattig
vård och pensionsförsäkring utan också andra grenar av understödsverk
samheten. För några år sedan diskuterades en omorganisation av den
frivilliga sjukförsäkringen, och man tänkte sig då att få landet uppdelat
i ungefär 1,500 st. sjukkasseområden. Även den viktiga frågan skulle
kunna bli tillfredsställande löst ur organisationssynpunkt, om man finge
lämpligt avvägda bärkraftiga understöds- och pensionssamhällen.

Detta var sålunda den första och kanske viktigaste reform, som man



ARBETSLÖSHETSPOLITIKEN . 95

måste få till stånd, om man vill lägga omsorgen om de arbetslösa på
kommunerna. Därmed är emellertid icke frågan löst, utan det gäller
också att få en lälnplig organisation inom dessa sa1nhällen. För närva
rande ha vi ju sida vid sida flera olika understödsorgan - fattigvårds
styrelse, pensionsnämnd och arbetslöshetskommitte. I våra små kom
muner ha dessa organ mycket litet att göra. De arbeta vid sidan av
varandra och dubblera varandras understöd. Ofta vet den ena nämnden
icke vad den andra gör. Det är en ganska rimlig och naturlig fordran,
att alla dessa små nämnder sammanslås till en enda konz1nunal under
stödsnänznd. Vi kunna ju kalla den för social nämnd eller för under
stöds- och pensionsnämnd, ifall pensionsförsäkringen även ingår i verk
samheten. Man har nyligen genomfört en sådan konsolidering beträf
fande barnavården. Numera ha vi en barnavårdspämnd, som sköter om
all barnavård, mot förut tre. Jag har icke hört något missnöje med
den reformen och tror icke heller, att den nu föreslagna skulle mötas av
något egentligt motstånd.

Om man alltså kunde få lämpliga understödsområden och kvalificerade
kommunala organ, som hade hand om all offentlig understödsverksamhet,
skulle jag för min del vilj a föro.rda, att staten lämnade icke allenast som
hittills bidrag till arbetslöshetsunderstöd utan även bidrag till understöd
och vård av sjuka och av åldringar o. s, v. Ordnandet av understöds
verksamheten på dylikt sätt skulle med andra ord vara en förutsättning
för att 'staten skulle 'understödja densamma. Samtidigt skulle statens
kontrollerande verksamhet få en verklig betydelse. Så som det nu är,
kan en statlig inspekti?n knappast utöva någon kontroll i sparsamhets
riktning över kommunernas fattigvård. Det är ju kommunens egna pengar,
som användas inom understödsverksamheten, och kommunen har rätt att
använda dem på det sätt, som den finner lämpligast. Har staten lämnat
bidrag, blir förhållandet ett annat. Då kan staten genom sina organ,
genom sina inspektörer, på ett helt annat sätt kontrollera, att verksam
heten skötes på ett även ur sparsamhetssynpunkt fullt tillfredsställande sätt.

De tankar, som jag här nu har framfört, äro icke utformade i lag
text. Detta har icke varit möjligt med de direktiv, som lämnades för
de sakkunnigas arbete. Komma tankarna att bli föremål för övervä
gande, skall måhä~da utformningen bli en annan än vad jag nu antytt,
men är själva tanken riktig, att all understödsverksamhet skall centra
liseras, bör man ju icke hesitera för att verkligen f~ till stånd en under
sökning om hur den kan i praktiken realiseras. För övrigt är ju detta

.en fråga, som icke allenast har betydelse för arbetslöshetsproblemet utan
för hela vårt offentliga understödssystem. Det kan ju icke nekas till att
åtskilligt under senare år tyder på, att hela vår samhälleliga hjälpverk
samhet håller på att växa oss över huvudet. Det är kanske därför på
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tiden att försöka få den organiserad så, att den tjänar sitt syfte, d. v. s.
lämnar hjälp, där hjälp behövs, men meddelar denna hjälp under så
dana former, att man icke behöver riskera, att salnhällets medel använ
das utan någon nytta, kanske rentav till skada.

Såsom en sammanfattning får jag sålunda framhålla, att skulle ett
kornbinerat understöds- och försäkringsystem enligt de linjer, som jag
tidigare har antytt, icke möta förståelse och intresse från deras sida,
som främst skulle draga nytta av detsamma, bör man försöka att arbeta
sig fram efter de sista av mig nu antydda synpunkterna, d. v. s. för
söka få till stånd en lagstiftning, som gör det möjligt att lämna hjälp
åt de arbetslösa enligt behovsprincipen. I samband därmed böra skapas
tillräckligt stora och bärkraftiga understödsområden och fullt kvalificerade
organ för att utöva icke allenast arbetslöshetshjälpen utan också all annan
offentlig understödsverksamhet.

Härefter yttrade sig:

Byråchefen O. Järte: Det betänkande, som kanslirådet von Koch nu
redogjort för, har emottagits med stort intresse av alla, som med dessa frå
gor haft en mera ingående sysselsättning. Det har givit besked i både po
sitivt och negativt hänseende.

Vi ha sålunda för första gången fått en någorlunda konkret föreställ
ning om hur - åtminstone på papperet - en obligatorisk arbetslöshftsförsäk
ring skulle ta sig ut här i Sverige. Kanslirådet von Koch har vidare i sitt
särskilda förslag givit uttryck åt de tankar och önskningar, som länge fun
nits hos dem, som sysslat med kommunala och statliga understödsfrågor.

Detta är de två värdefulla positiva inläggen. Men lika intressant är
det resultat, till vilket kommitten kommit i negativt avseende.

Det system, som länge varit parollen för en arbetslöshetsförsäkring här
i landet, nämligen det frivilliga s. k. Gentsystemet, har av kommittens ma
joritet utdömts såsolll olämpligt och otidsenligt. Det är endast en ledamot
av kommitten, som också var med i 1922 års socialförsäkririgskommitte,
riksdagsman Hagn1an, som fortfarande förordar detta system.

Även i ett annat hänseende har kommittens arbete givit ett synnerligen
betydelsefullt negativt resultat. En del av kommittens ledamöter - däribland
representanterna för riksdagens trenne borgerliga partier - ha nämligen,
innan de ännu mer än. preliminärt kunnat taga del av resultatet av den kom
mitte nr 2, som de själva kallat till liv och som skall utreda arbetslöshetens
karaktär och orsaker, förklarat sig anse, att jörsäkringsmetoden icke är en
lämplig hJälpfor1n i detta fall.

Det förefaller, som om man på detta sätt kan samlllanfatta de fyra po
sitiva och negativa resultat, som de sakkunniga ha kommit till, utan att där
vid göra sig skyldig. till överdrift eller orättvisa.

Emellertid - den, som på förhand haft anledning att inbillningsvis
söka sätta sig in· i hur en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring skulle gestalta
sig här i Sverige, blev icke förvånad över den vidlyftiga och dyrbara appa-
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rat, som nu blivit utställd till allmän beskådan. När man vet, hur besvärliga
våra olika grenar av socialförsäkringen redan nu te sig i praktiken, huru
som vi ha ett system, där folkets stora massa, objektet för socialförsäkringen,
är uppdelad för olika försäkringsgrenar och behandlas var för sig, och vil
ken otillfredsställande gränsreglering mellan de olika verksaluheterna, som
därigenom uppstår, vilket för varje år ger anledning till förnyade finansiella
och adluinistrativa bekymll1er för statsnlakterna, då förstår man, att det kan
icke vara med någon särskild hänförelse, som man nu skulle hälsa utsikten
att få en ny sådan social försäkringsgren, som skulle ha hand om samma klien
tel som de redan existerande grenarna, men som ändå skulle utrustas med
sitt eget separata förvaltningsorgan. Detta måste under alla förhållanden
göra förvirringen och förvaltningsutgifterna ändå större, och allenast av denna
orsak borde det, rent ut sagt, icke finnas några större utsikter att få denna
försäkring genomförd. Jag vill dock icke spå något, ty i sista hand är ju
detta, som var och en vet, ingalunda något förnufts- och lämplighetsproblem,
utan rätt och slätt en politisk makt/råga.

Den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen anammades från början täm
ligen kritiklöst i England. Man kan möjligen förstå, att detta system
kunde försökas i England på grund av de särskilda förhållanden, som där
existera. Arbetarna sitta fastlåsta i sina yrken och ha i detta tätt bebyggda,
överurbaniserade land icke alls samma möjlighet att röra sig fritt och byta
yrke, som de ha här i Sverige, tack vare våra många bondebruk, våra väl
diga skogar och vår stora landsbygd. England kan ju sägas ha motsvarande
möjligheter i sitt stora imperium, men ingen vill resa dit. Canada försöker
på allt sätt att få tag i skogs- och lantarbetare. Australien skulle, trots sin
restriktiva immigrationspolitik gentemot vit arbetskraft, i varje fall icke neka
engelska arbetare att komma in i landet. De engelska arbetare, som gå ar
betslösa, vilja frivilligt icke resa. De ha ju sina arbetslöshetsunderstöd,
sina »doles», som det heter. De arbetare, som man då och då lyckas skicka
ut, äro av sådan kvalitet, att farmarna i Canada betacka sig för närmare
bekantskap. Så illa är det icke ställt i Sverige. Det svenska näringslivet
är i hög grad byggt på arbetskraftens rörlighet. Det är känt, hur man i
Skåne arbetar i tegelbruken en tid av året och i lantbruket en annan tid,
och sedan vegeterar man i sina stugor under tiden· januari-mars på vad
man förtjänat under den övriga delen av året, till dess vårsolen åter väcker
vederbörande till liv. Samma system har sin tillämpning överallt i landet.
Hur skulle det exempelvis gå med vårt skogsbruk, som till väsentlig del
bygger just på denna rörlighet hos arbetskraften, om man införde arbetslös
hetsförsäkring för skogsarbetarna, som tilläte dem att leva på sina understöd
i stället för att arbeta? Då nödhjälpsarbeten för ett tiotal år sedan begynte
igångsättas av Norrlandsstäderna på vintern för arbetslösa säsongarbetare, vi
sade sig hamnarbetarna ovilliga att ge sig upp i skogarna. Man har på det
sättet kört en käpp efter den andra in i det ständigt rullande hjul, som det
svenska näringslivet naturligen kräver för att få arbetskraft. Den ytterligare
hämsko på arbetskraftens rörlighet, som en arbetslöshetsförsäkring, till på
köpet av obligatorisk typ, måste medföra, skulle ännu mer förstelna vår
svenska arbetsmarknadsorganisation och lägga än tyngre stenar på närings
livets bördor. Man behöver ju bara tänka på vad våra starka fackorganisa
tioner redan ha åstadkommit för att hindra arbetskraftens rörlighet och ar
betslönens böjlighet samt hur de med sina beryktade monopolistiska skråten-
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denser försvåra de enskildes och särskilt ungdon1ens möjlighet att fritt välja
yrke.

Den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen är därför enligt n1in mening
icke förenlig med näringarnas och arbetarklassens verkliga, välförstådda in
tresse. Men den medför även vissa psykologiska risker.

En arbetslöshetsförsäkring har nämligen, liksom all annan försäkring och
kassaanhopning, den stora nackdelen; att de försäkrade också vilja njuta fruk
ten av sina insatser. Man kan iakttaga detta inom strejk- och sjukkassevä
sendet. Arbetarna samla under åratal ihop stora kassor, och det är klart,
att de också någon gång vilja riktigt vila ut samt taga sig den grundliga
ledighet, SOlU människan ibland behöver. 19°9 års storstrejk var på sin tid
ganska mycket aven semesterstrejk. Man behöver därför icke taga dessa
strejker så tragiskt som led i den s. k. klasskampen, om man anlägger denna
försonande synpunkt på saken. Sjukkassorna här i Sverige ha också i mångt
och mycket fyllt funktionen att vara ~urrogat för semester. Man skulle ju
möjligen kunna tänka sig att genom lag eller mera allmänt och rundhänt i
kollektivavtalen stadga bestämmelser om ordentlig semester n1ed bibehållen
lön, men det är en vansklig sak. Det skulle nog strejkas och simuleras lika
mycket ändå, så länge kollektiva fonder härför funnes. I varje fall är det
ordinära mänskliga psyket sådant, att en kroppsarbetare icke håller på år ut
och år in 'med några ledighetsdagar vid midsommar. Till sist tar naturen
ut sin rätt, och man skaffar sig en tids sysslolöshet, det må nu ske antin
gen genom en strejk, som går ut över näringslivet och på det sättet skadar
arbetaren själv, eller genom onödigt fö'rlängd försäkringsunderstödd sjukledig
het, som går ut över vederbörande försäkringsinrättning.

Att det verkligen förhåller sig på detta sätt, fick jag slående bekräftat
- det var i Köpenhamn år 19 I 8 - då en av den danska socialförsäkrin
gens representanter, framlidne sjukkasseinspektör dr Wittrup, yttrade, att·
med de nya reformerna inom danska arbetslöshetsförsäkringen komme den
danska morbiditeten att minskas, under det att arbetslösheten komme att
stiga. Han fick också fullkomligt rätt. Det gick på det sättet. Då det
blev mera lönande att gå arbetslös än att vara sjuk, blev man arbetslös i
stället.

Sålunda: staten bör icke i lagstiftningen fresta människorna över deras
förmåga och utsätta dem för större lockelser än som är behövligt.

Det är särskilt viktigt på detta område, därför att arbetslösheten är' ett
individuellt kvalitetsproble1JZ. Inledaren framhöll, hurusom en av honom till
frågad expert i en stor stad förklarat, att det duktiga folket försvinner myc
ket hastigt ur de arbetslösas skara, så att det endast blir de mindre dugliga
kvar. Det ligger tyvärr i sakens natur. Arbetsgivaren behåller en duktig
arbetare så länge han kan, och denne arbetare blir efterfrågad, när han nå
gon gång av fri vilja eller nödtvång får sluta. Jag skulle kunna gå så långt
som att säga, att 30 eller 40 % av våra säsongarbetare aldrig bli arbetslösa,
vilket framgår av statistiken från fackförbundskassorna. De arbetslösa rekry
teras i stort sett av de beklagansvärda element, som icke kunna' erhålla re
gelbundet arbete, därför att de i något avseende icke äro av samma goda
kvalitet som de andra. En mera ingående statistikanalys av erfarenheten
från våra fackförbunds arbetslöshetskassor torde bekräfta de siffror, som den
kände engelske arbetslöshetsexperten, sir William Beveridge, för tjugo år se
dan kunde framlägga i sitt berömda arbete som resultat av sina studier av
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typografernas och bokbindarnas i London fackliga arbetslöshetskassor. Han
fann därvid, att arbetslöshetsrisken fördelades på c:a 10 % av medlemmarna,
under det att de övriga sällan eller aldrig voro arbetslösa. Fackförenings
funktionärerna här i landet veta också mycket väl, vilka medlemmar här
vidlag utgöra de största riskerna, och hålla noga ögonen på dem vid kon
trollens utövande.

Man kan alltså icke komma ifrån, att arbetslösheten är en kvalitetsfråga,
där risken begränsas till en vida trängre krets än då det gäller annan social
försäkring. Sjukdom kan drabba vem som helst, och detsamma gäller ännu
mer olycksfall i arbete, nlen arbetslösheten har nästan på förhand sin givna
klientel. De ha en svår ställning dessa våra medmänniskor) ty det är klart,
att deras moraliska motståndskraft och självförtroende icke ökas av att de
veta sig tillhöra den »fringe of labour», den svans, som attraheras och repelleras
in och ut i arbetet allt efter konjunkturernas och säsongernas växlingar.
Detta måste undergräva dem och göra dem ännu mera disponerade för alla
de andra nedbrytande svårigheter, som följa i arbetslöshetens spår. Det är
sannolikt, att e~ mera ingående granskning av den sista svenska arbetslös
hetsräkningens siffror från den 5 nlaj 1927 skola ge nya ofrånkomliga be
lägg på detta förhållande.

Med en arbetslöshetsförsäkring skulle .man nu riskera att utsätta icke
blott dessa arbetslöshetens vanliga offer, utan ju mer omfattande man kon
struerar denna försäkring, märk väl, därutöver även den stora massan av
dem, som alltid förut klarat sig själva, för frestelsen att säga som så: när
jag nu har gått och betalt mina avgifter i många år, skall jag då icke också
få ut någon fördel av försäkringen? Det är ingen risk, liksom det icke
längre i regel är någon risk att strejka här i landet, ty oavsett i vilken mån
själva lönerörelsen lyckas: ett är säkert, och det är) att man återfår sin an
ställning, ibland t. o. m. på de arbetsvilligas bekostnad. Efter ett par vec
kors eller månaders arbetsinställelse går man tillbaka efter antaget officiellt
medlingsförslag till sin gamla plats, som om ingenting hänt. På ungefär
samma sätt skulle det kunna ordnas vid en blivande arbetslöshetsförsäkring,
men mycket mer rationellt, som en försmak av den mångomordade »indu
striel1a demokratien» . Arbetarna skulle nämligen till och med kunna välja
tidpunkten för när d~ ta ut sitt understöd i samverkan med arbetsgivaren,
så att denne förklarade: »Nu slå vi igen ett' tag, under tiden gå ni till för
säkringskassan och få understöd, och sedan börja vi på nytt igen». Det
skulle icke förvåna mig, om man på vissa arbetsgivarhåll tyckte, att det vore
ganska rimligt att ordna saken på det sättet, eftersom ju enligt det förelig
gande förslaget till obligatorisk arbetslöshetsförsäkring arbetare och arbetsgi
vare genom sina regelbundna premier skulle bära huvudbördan av finansie
ringen. De som skrapat hop fonderna önska någon gång få disponera dem,
och det vore för bägge parter - men icke för samhället - bekvämare att
vid lågsäsong och lågkonjunktur arrangera sig med understödd total arbets
löshet än att, som hittills skett, söka förebygga fullständig nedläggelse genom
att minska arbetstiden' för hela arbetsstyrkan.

Till alla dessa erinringar mot arbetslöshetsförsäkringen kommer själva
huvudinvändningen : att det allmänna där1ned till arbetarpartens förmån för
rycker den fria prisbildningen på arbetsmarknaden. Detta framträder särskilt
obeslöjat vid den form av frivillig arbetslöshetsförsäkring, som kallas Gent
systemet, och som innebär, att stat och kommun efter växlande grunder sub-
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ventionera fackförbundens arbetslöshetskassor. Detta system har varit mycket
på luodet ute i Europa och åtnjöt även sympati inom socialpolitiska kretsar
i Sverige. Den Lindstedtska socialförsäkringskommittens förslag av år 192 2
gick - med många reservationer - i den riktningen; likaså den Sandlerska
regeringens projekt av år 1925-26, fastän med ännu flera reservationer från
borgerligt håll. Nu, två år senare, synes Gentsystemets saga vara all här i
landet, ty enligt här avhandlade kommittebetänkande har, som sagt, endast
riksdagsman Hagman velat förorda Gentsystemet framför den obligatoriska
arbetslöshetsförsäkringen efter engelsk och tysk modell. De av herr Haglnans
lneningsfränder inom komnlitten, som eljest i likhet med honom ivra för
arbetslöshetsförsäkring, föredraga tydligen den obligatoriska formen, därför
att den är mera olnfattande, men tyvärr icke av det tungt vägande skälet, att
sambandet mellan arbetslöshet och lönenivå är så stort, att det principiellt
borde förbjuda ett samröre mellan fackförbundens arbetslöshetskassor och den
statliga understödsverksamheten. Det är visserligen sant,' att denna fackliga
hjälpverksamhet till de arbetslösa har gjort en viktig insats genom att ibland
vikariera för fattigvården, men det ursprungliga och alltjämt bestående ända
målet med denna verksamhet har varit och är att utgöra ett komplement tilllöne
kampen. Den ifrågavarande understödsverksamheten infördes i England på
185 o-talet, för att" fackföreningarna också i dåliga tider skulle kunna hålla
ihop sina medlemmar och de arbetslösa av dessa icke skulle falla tariffavtalen
i ryggen. Märkte man då, att antalet arbetslösa steg alltför mycket, fann
man, att det var tid att lägga om lönepolitiken. Man använde med andra
ord arbetslöshetssiffran som en manometer för att se, när lönetrycket på nä
ringslivet blev för stort.

Det må vara fackorganisationernas ensak, hur de med lojala och lagliga
medel sköta sina löneaktioner. Men senast herr ordföranden har nyligen i
ett par artiklar i Dagens Nyheter påvisat, att saken ställer sig helt annorlunda,
om man medelst Gentsystemet eller obligatoriskt system lyckas att på det
allmänna övervältra omsorgen om dessa lönekampens offer och på det sättet
få skattedragarna att supplera fackföreningskassorna. Det måste därför med
tillfredsställelse konstateras, att man kanske icke för franltiden behöver räkna
med att det så länge envist propagerade Gentsystemet skall kunna slå rot i
vårt land. Det kommer säkerligen att förvåna våra grannar·j söder, dan
skarna, som haft detta system s'om sin schibbolet så länge och väntat på att
vi i Sverige skulle komma till insikt om att detta är den enda rätta »lös
ningen». ~Iå de bida och under tiden till sin uppbyggelse studera de in
tressanta kapitel av föreliggande betänkande, där man kritiskt gått till rätta
med hela arbetslöshetsförsäkringen.

Härmed nog om denna. Jag fördristar nlig att i fortsättningen något
beröra kommittens sätt att lösa sin förelagda uppgift. Denna formulerades
våren 1926 av dåvarande socialministern Gustav Möller, som till allmän för
våning bland direktiven även inbegrep utredning om obligatorisk arbetslös
hetsförsäkring. Varför? Socialdemokraterna hade ju dittills, i överensstäm
melse med fackföreningsfolkets önskningar, arbetat för Gentsystemet ; skulle
nu det bästa få bli fiende till det goda? Orsaken härtill var av taktisk-parti
politisk art. Från radikalt arbetarhåll hade under vintern 1925-26 protest
resolutioner riktats mot den proposition onl Gentsystenlets införande, som
ministären Sandler planerade; man ville icke veta av några avgifter från de
försäkrade. Å andra sidan kritiserades den tilltänkta frivilliga försäkringen
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från borgerligt jordbrukarhåll ur den synpunkten, att lant- och skogsarbetare
lämnades utanför.

Genom sitt direktiv, att den förnyade utredningen jämväl skulle omfatta
alternativet: obligatorisk arbetslöshetsförsäkring, trodde sig väl herr Möller ha
funnit ett sätt att undfly detta dilemma. Då nu detta utredningsresultat före
ligger, visar det sig, vad man förut visste: här finns ingen väg »udenom ».
En arbetslöshetsförsäkring kan icke rimligen ordnas som den sociala olycks
fallsförsäkringen, att arbetarparten befrias från alla premier. Det är icke
heller rättvist, att lant- och skogsarbetare skola vara utestängda från en obli
gatorisk arbetslöshetsförsäkring; under rådande förhållanden på den svenska
arbetsmarknaden är det tvärtom i hög grad orättvist, att denna försäkring
enbart skall gynna de mep. starka fackorganisationer och överkompenserad
lönenivå utrustade industriarbetarna. Det är ungefär raka motsatsen till den
»hjälp till självhjälp», som ju socialpolitiken avser att vara, om man stödjer
de arbetargrupper, som kunna reda sig själva, men stöter bort dem, vilka i
likhet med våra lant- och skogsarbetare ha det mycket sämre ställt. Det
särskilda uttalande, som föreligger i kommittebetänkandet från ledamoten av
kOlnmitten, den frisinnade lantmannarepresentanten riksdagsman O. Carlström,
är både träffande och tänkvärt i sin kritik mot denna lösning av problemet.
Ty de av kommittens medlemmar, vilka vilja ha en arbetslöshetsförsäkring,
ha icke på allvar vågat föreslå en obligatorisk sådan, som omfattar skogs- och
lantarbetare. Kostnaderna skulle bli för stora och organisationen för otymplig.
Följaktligen stå fortfarande lant- och skogsarbetare utanför, vilket frånsett
andra invändningar alltjämt måste sägas utgöra ett avgörande hinder för ar
betslöshetsförsäkringens genomlotsning i riksdagen. Under sådana förhållanden
må den frågan tillåtas, om det verkligen varit mödan lönt för de medlemmar
inom kommitten, vilka i sina egna uttalanden framhålla arbetslöshetsförsäk
ringens principiella olämplighet och praktiska svaghet, att över huvud vara
med om att i detalj utforma de nu föreliggande alternativa försäkringsför
slagen.

Härtill kommer en annan sak. När kommitten tillsattes, kunde man
vänta, att den till att börja med skulle söka övertänka de allmänna social
ekonomiska förutsättningarna för en arbetslöshetsförsäkring. Enligt uppgift
lära också ingående debatter härom ägt rum inom kommitten. Man fann
därvid, att man ingenting med säkerhet visste om arbetslöshetsfrågans läge för
närvarande i vårt land, d. v. s. om arbetslöshetens natur, orsaker och verk
ningar. I fjol vintras begärde då kommitten, att Kungl. Maj:t skulle utse nya
sakkunniga med uppgift att sysselsätta sig med dessa spörsmål. Regeringen
tillsatte också denna nya kommitte, och denna är nu mitt uppe i sitt arbete.
Men hade det inte varit mera rationellt, att kommitten n:r l hade ajournerat
sin försäkringsutredning i avvaktan på vad sonl kunde komma fram av kom
mittens n:r 2 arbete? Nog hade det varit naturligare att ta saken i denna
ordning. Arbetslöshetsförsäkringen kan omöjligen sägas vara mogen för sin
»lösning» här i landet, innan dessa fundamentala förfrågor blivit närmare
belysta.

Det torde därvid närmast gälla att få verklig kunskap om arbetslöshetens
nuvarande omfattning i vårt land. Det är nämligen ingalunda säkert, att
arbetslösheten är så mycket större än tidigare, att man enbart på den grund
behöver påkalla en större hjälpverksam.het från det allmännas sida. Den offi
ciella socialstatistiken över arbetslösheten ger icke så mycket kännedom om
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dess exakta omfattning som fastmera om dess växlingar. För fackförening
arnas arbetslöshetsstatistik måste man varna, ty denna avspeglar mera antalet
kontingentbefriade enligt fackförbundens stadgar än verklig arbetslöshet. Siff
rorna från arbetslöshetsräkningen den 5 Inaj 1927 äro 'visserligen ansenliga,
men icke skrämmande med hänsyn till att räkningen omfattade nästan alla
industri- och arbetarcentra i landet, vartill kommer, att de vid denna räkning
anmälda till större delen säkerligen äro att hänföra till det klientel, med
vilket en arbetslöshetsförsäkring icke 'skulle ha att befatta sig. Man måste
nämligen komma ihåg, att arbetslösheten tyvärr under senare år alltmer poli
tiserats och att begreppet arbetslös för den skull vidgats utöver sin egentliga
betydelse. När folk på landsbygden i Norrland på vårkanten under en na
turlig säsongpaus ha litet att göra eller mindre inkomst än vanligt, anse de
sig »arbetslösa» och anmäla sig som sådana. ]Vred den större möjlighet till
offentlig hjälp, som numera finnes, har också arbetslösheten ökats. Det har
kunnat påvisas, att genom det s. k. Malmösystemets införande i vissa stor
städer arbetslösheten ökats år för år, fastän konjunkturen förbättrats. Detta
sker i kraft av samma naturlag, enligt vilken numera på vintrarna allt flera
änder samlas på Stockholms strÖIn, därför att där få de lättare sin föda.

Det torde alltså finnas skäl för den optimistiska uppfattningen, att arbets
lösheten icke är så stor hos oss som man på grund av demografiska förhål
landen, den övernormala lönenivån och fackföreningarnas avspärrningspolitik
kunde vara böjd att antaga. I vår visa sig glädjande tecken på en betydande
lättnad, varunder man kan hoppas, att myndigheterna undvika att begå samma
svåra misstag som i fjol. Då stod i riksdagen och i den offentliga debatten
en så livlig politisk diskussion om arbetslösheten, att arbetslöshetskommissionen,
sannolikt också på ett tillskyndande av högre' makter, föranleddes att under
sommaren 1927 vidtaga hjälpåtgärder i större utsträckning än nöden krävde.
Den p8.radoxala situation inträffade då, att antalet arbetslösa hastigt minskades,
samtidigt som hjälpåtgärderna vidgades, med den påföljd, att det under den
regniga augusti månad, då skörden blev försenad, uppstod en verklig kalamitet
för det sydsvenska jordbruket, som icke kunde få tillräckligt med arbetskraft.
Härav ser man, hur den politiska agitationen i vissa sociala frågor kan med
föra direkt ekonomisk skadegörelse.

Det kan tilläggas, att även om arbetslösheten till äventyrs nu skulle vara
större än under åren före 19 14, är dess karaktär i alla händelser nu den
samma som då, d. v. s. arbetslösheten är av den normala beskaffenhet, som
brukar finnas och väl också måste finnas i ett ekonomiskt samfund, SOln
bygger på fri konkurrens och individens ansvar för sin egen utkomst. Under
den svåraste deflations- och fredskrisen 192 1-23 var ställningen annorlunda.
Då drabbades näringslivet aven hemsökelse utan like, och många företag
fingo slå igen eller avskeda arbetare i sådan utsträckning, att både vetet och
agnarna bland personalen vräktes ut på backen. Dessutom hade staten delvis
själv vållat denna kris genom sin okloka valutapolitik, och därför var det inte
mer än rätt, att den vidtog utomordentliga åtgärder för att bispringa de ar
betslösa. Men det dröjde endast ett par år - och jag kunde som ledamot
av statens arbetslöshetskommission följa denna process inifrån - innan en
märkbar siktning ägde rum av denna kristidsarbetslöshet. Fram mot 1923

hade allt duktigt folk skaffat sig nytt arbete, och, det var den gamla botten
satsen, som alltid finns på arbetsmarknaden, vilken kvarblev. Det är med
denna bottensats, som den nuvarande offentliga hjälpverksamheten huvudsak-
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ligen har att syssla, vilket i sin tur sammanhänger med arbetslöshetens ovan~

nämnda egenskap av kvalitetsproblem.
Naturligtvis finns det en mörk punkt på den svenska arbetsmarknaden,

och det är ungdomsarbetslösheten. Denna bekymmersamIna fråga blev för
ett år sedan på ett intressant sätt belyst genom ett föredrag i Nationaleko
miska föreningen, varvid framkom, att orsaken till denna speciella arbetslöshet
väsentligen låg i demografiska faktorer samt i fackföreningarnas nuvarande
monopolistiska politik. Men ungdomsarbetslösheten kan icke avhjälpas genom
försäkring eller annat slag av understöd; det går icke an att låta ungdomen
starta i livet som det allmännas understödstagare. Den enda förhoppning
man har är att arbetstillfällena för ungdomen skola ökas i och med närings
livets uppsving, och i vår skönjas även härvidlag bestämda symtom på en
ljusning.

En mera ingående kunskap om samtliga dessa nu i korthet berörda
spörsmål har man som sagt att förvänta från arbetslöshetskonlmitten n:r 2,

vars utredningar väl torde böta avbidas, innan man på det ena eller andra
sättet från lnyndigheternas sida tager ståndpunkt till de förslag, som nu före
ligga i fråga om arbetslöshetsförsäkringen.

Till sist några ord onl de synpunkter, som kanslirådet von Koch framfört
i sitt särskilda uttalande om önskvärdheten aven koncentration av den sam
hälleliga, enkannerligen den komm~nala hjälpverksamheten. En sådan kon
centration är i många hänseenden högst nödig och nyttig. Angelägenheten
därav ur organisatorisk synpunkt berördes för fem år sedan vid en skandi
navisk kommunalkonferens i Stockholm i samband med stadshusets invigning
av borgarrådet Wictor Karlsson, som påvisade den förvirring, det mångsyssleri
och den planlöshet, som utmärkte den socialpolitiska administrationen i huvud
staden och andra svenska städer, och som därför franlförde tanken om en
centralisering i administrativt hänseende inom den kommunala hjälpverksam
heten. Sedan dess ha förhållandena sannerligen icke förbättrats. Genom
hjälpverksamhetens ytterligare utsvällning och nya uppgifters tillkomst har
situationen snarare försämrats. Genom den rundhänta fattigvårdspolitik, som
numera bedrives i våra socialiststyrda städer, har också frågan blivit aktuell på
ett annat sätt. Denna politik, som ibland leder till att det kan bli förmån
ligare för en person att ty till det allmännas hjälp än att söka sig utkomst
på den öppna arbetsmarknaden, är ett nytt och mycket allvarligt fenomen i
vårt offentliga liv. Den uppenbarar sig icke oväntat: de historiska erfaren
heterna ända från antikens dagar visa, att en bestämd viss förskjutning av de
politiska maktförhållandena städse framkallar sådana tendense~. I samtiden
ha vi sett, hur i England flera arbetarsamhällen genom en sådan politik gjort
bankrutt och måst ställas under statens administration.

Denna tendens medför så småningom, att den gräns, som man förr
trodde sig ~unna draga upp mellan fattigvård och socialpolitik, med stor
snabbhet suddas ut. Länge verkade man på det sociala området med den
arbetshypotesen, att det fanns en bestämd skillnad mellan socialpolitik och
fattigvård. Socialpolitikerna höllo för sin del före, att deras område var det
mera kvalificerade, under det att fattigvården, trots dess företrädares protester,
ansågs som någonting mera underordnat. Det är rätt svårt att få en riktig
definition på skillnaden, men man kan ju försöka säga, att socialpolitik är
hjälp till självhjälp, under det att fattigvården utdelar allmosor, sonl stundom,
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.ehuru icke alltid, behöva återbetalas, d. v. s. fattigvården behöver icke kräva
någon motprestation från understödstagarens sida.

Om denna gränsreglering är någorlunda riktig, så har svensk politik på
senare tid låtit rågången mellan socialpolitik och fattigvård växa igen. Detta
skedde dels genom 19 13 års pensionsförsäkring, som är ett jättestort social
försäkringens fikonalöv på statlig fattigvård, dels genom den år 19 14 införda
statliga arbetslöshetshjälpen, då man stadgade, att de utdelade kontanta under
stöden icke skulle ha fattigvårds karaktär, men likafullt i realiteten hade det.
Hade vi haft någon förvaltningsdomstol här i riket, som efter överklagande
kunnat pröva statsn1akternas beslut, så är det inte säkert, att 19 14 års riks
dagsbeslut stått sig, utan en sådan domstol hade kanske undanröjt beslutet
såsom oförenligt med gällande fattigvårdslag. Denna fattigvårdskaraktär äger
vår statliga hjälppolitik, så snart det är fråga om kontant understöd. Men
genom arbetslinjen har denna hjälpverksalnhet förändrats - om man så vill
adlats - till socialpolitik, ty vid arbetslinjen kräves en motprestation i form
av eget arbete.

Mot det nuvarande svenska hjälpsystemet anföres från skilda håll, från
både principiella anhängare och uppenbara motståndare, att det har råkat i
upplösning och att därför en reform av arbetslöshetspolitiken är av nöden.
Man glömmer emellertid att undersöka, varför systemet på lokala punkter
blivit genombrutet. Arbetslinjen håller nog, och handhades den som sig
borde, så skulle den säkerligen räcka till för att täcka det verkliga behovet.
Men det svenska systemet har icke i allmänhet blivit genomfört, d. v. s. de
kommunala myndigheterna och funktionärerna våga icke på allvar pröva de
hjälpsökandes arbetsvillighet. Det fick man erfara vid den stora massarbets
lösheten under kristiden, då man sällan förfor riktigt ute i kommunerna utan
lät de arbetslösa frivilligt anmäla sig till nödhjälpsarbete i stället för' att
pröva arbetsvilligheten hos hela klientelet. Hade bestämmelserna ordentligt
efterlevts, skulle det säkerligen besparat det allmänna många tiotal miljoner.
Sannolikt har icke denna prövningsmetod förbättrats sedan dess.

En annan förutsättning för att det svenska systemet skall kunna fungera
är givetvis, att det icke får suppleras med fattigvårdsunderstöd. Man kan
icke förvåna sig över att besynnerlIga förhållanden uppstått i en del städer,
när man där så kraftigt man kunnat i strid mot de statliga direktiven satsat.
in kommunala fattigvårdsmedel för de arbetslösa. Man följer därvid de nyss-
'nämnda engelska städernas exempel, som förvirrat den engelska arbetslöshets
försäkringen. på detta sätt. Men det kanske kommer en dag, då man här
som i England får införa arbetslinjen som en hjälpmetod även beträffande
fattigvården. Det är sålunda icke något fel i det svenska systemet utan det
är en förskjutning i det politiska systemet i kommunerna, som vållat dessa.
klagomål. Man kan tänka sig hur det är, när man hör, att t. ex. i Göte
borg en man, som utan giltiga skäl vägrar att antaga erbjudet statligt nöd
hjälparbete, visserligen själv blir utestängd från offentlig hjälp, men hans.
hustru och barn få omedelbart fattigvårdsunderstöd. Den mannen riskerar
ju ingenting med sin arbetsvägran. Här i Stockholm går det till så, att.
fastän arbetslöshetskommissionen avstängt säsongfacken från arbetslöshetshjälp,
så få byggnadsarbetare och därmed likställda i stället hjälp av fattigvården,
och detta efter en skala, som kommer att ge lika mycket eller mer i måna
den än vad den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen enligt de sakkunnigas
förslag i bästa fall skulle kunna prestera. Hur många motåtgärder man än
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må utfundera mot denna demagogiska fattigvårdspolitik, så kommer den ändå
att underminera en eventuell framtida arbetslöshetsförsäkring på samma sätt
som nu å vissa håll sker i det nuvarande svenska hjälpsystemet.

På detta sätt smälta fattigvården och socialpolitiken i verkligheten allt
mera samlnan. Det vore därför kanske på tiden att söka en syntes på det
sätt, som är grundtanken i herr von Kochs förslag, d. v. s. taga bort fattig
vårdsnamnet och i stället ordna det hela som en enhetlig samhällelig hjälp
verksamhet. Men man kan ej blunda för att detta är ett mycket stort och
farligt steg ut i det okända. Man kanske gör ont värre och alltsammans
till ett stort fattighus. Härvid komlner man också in på frågan' om vår kom
munala indelning och den kommunala finanspolitiken i förhållande till staten.
Man träder därmed i beröring med synnerligen stora och invecklade frågor,
som komma att till den grad tynga ned problemets rent sociala lösning, att
det torde fordras atlaskrafter för att på en gång klara upp det väldiga pro
blemkomplex, SOln här möter. Det är lätt att se svårigheterna, men själva
iden är riktig, och på ett lyckligt sätt genonlförd skulle den kunna göra
svensk socialpolitik till en föresyn för socialpolitiken i vår tid.

Vissa delar av denna, såsom arbetarskyddslagstiftningen, äro' icke i samma
behov aven grundlig reform. Men det är däremot socialförsäkringen. Denna är
till sin uppkomst och utformning starkt tidsbestämd; av det skälet är den icke längre
tidsenlig, så hastigt och omvälvande son1 utvecklingen gått på dessa områden.
Socialförsäkringen kom till på 188o-talet genom Bismarck och var en typisk pro
dukt av dels hans uppfattning av den kristliga statens sociala uppgift och dels
hans kompensationspolitik mot socialdemokraterna, vilka han samtidigt förföljde
med undantagslagar. Bismarck gav dem, som det hette, socialförsäkringens soc
kerbröd och socialistlagens piska. Socialförsäkringen hade på 188o-talet ett
starkt inre berättigande däruti, att den tidens lönearbetare varken i Tyskland
eller i Sverige så lätt kunde klara sig själva. Arbetarklassen behövde då
hjälp till självhjälp. Sedan dess ha emellertid fyra decennier svunnit hän
med oerhörda förändringar. Den som från I88o-talets slut minns hur barnen
sågo ut i Stockholms folkskolor och nu ser dem besöka våra museer, han
måste efter enbart sina ögons vittnesbörd med glädje bekänna, att en ny tid
har brutit in för våra lönearbetare. De ekonomiska framstegen i samhället
ha varit så stora, att arbetarklassen fått sin andel därav. Lönearbetarna i
vårt land ha också här, jämförda med sina europeiska kolleger, en privile
gierad ställning. Amerika har kommit hit - icke minst därför att under
80- och 9o-talen så många svenska arbetare reste till Amerika. Skillnaden
mellan de amerikanska och svenska arbetarnas välstånd är icke heller så stort
som man tror. I Amerika har man i vissa yrken litet bättre betalt, men de
svenska arbetarna hava som helhet en vida säkrare och solidare ställning.
Är det någon som kan påstå, att de svenska industriarbetarna politiskt, fack
ligt och kooperativt ha något behov av hjälp till självhjälp från det all
männas sida? Kan man inte snarare säga, att våra industriarbetares för
måga av självhjälp är ganska aktningsvärd och att de i stigande grad själva
ta hand om det allmänna. Det är många som vilja göra gällande, att det
nu ser ut, som om det allmänna skulle vara i behov av hjälp mot industri
arbetarnas övermakt. Det är alltid så, att en politiskt mäktig klass lyckas
göra de andra sig tributpliktiga. Socialförsäkringen är bland annat ett så
dant maktinstrument i arbetarklassens hand. Socialpolitiken i vårt land är
därför en illustration till Falstaff Fakirs skämtvers : .
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Elefanten skall du skydda,
tag den upp uti din hydda.

..j\ven ute i världen höjas kritiska röster mot den nuvarande socialför
säkringen, detta till och med i Tyskland. Vid den årssammankomst, som
»Deutsche GeselIschaft ftir soziale Reform» - som ungefär motsvarar det
svenska Centralförbundet för socialt arbete - i fjol sommar höll i Hamburg,
uppträdde ingen mindre än ledaren för 'Tysklands liberala fackföreningar och
en av det tyska demokratiska partiets mest framskjutna riksdagsmän Anton
Erkelentz med ett föredrag, som innebar en synnerligen skarp kritik nlot
socialförsäkringen som sådan och speciellt mot dess tyska särarter. Erkelentz
betvivlade, att man med socialförsäkringen vore på rätt väg, och åberopade
därvid professor Alfred Manes, en av nutidens förnämsta försäkringsexperterJ

SOlU upprepade gånger påvisat, att nlan vid jämförelse på dett a område
mellan Amerika och Tyskland kunde ifrågasätta, om icke lönearbetarna i
själva verket mådde bättre av att genom frivillig omtänksamhet och på en
skild väg lösa sina försäkringsfrågor. Erkelentz uttryckte vidare sin skepsis
över den oerhörda administrationen, som följer i soaialförsäkringens spår, och
den som besökt det moderna Berlin och gått vilse i de sociala ämbets-
verkens väldiga lokaler förstår och delar hans känsla. '

Även från läkarhåll börjar man kritiskt syna socialförsäkringen i söm
marna. Doktor Lieck i Danzig har härvidlag, fullföljande professor Ludwig
Berards banbrytande arbete 1912 »om den tyska socialpolitikens oväntade
följder», i fjol skrivit en högst uppseendeväckande bok, varav ett referat
finnes infört i det sista häftet av Sunt Förnuft. Lieck framhåller med oveder
läggliga siffror, att den nuvarande socialförsäkringen helt enkelt utgör en
moralisk fara för hela folket genom möjligheten för parasitära element att ut
nyttja de förmåner, som socialförsäkringen erbjuder för simulanter och arbets
skygga. Detta är mycket uppseendeväckande fakta, som ingen socialpolitiker
i längden kan blunda för. I vårt land ha vi ännu icke tänkt på dessa för
hållanden och än mindre studerat dem, men den stunden kommer förvisso.
Man kan misstänka, att pensionsförsäkringens ansvällning under senare år står
i samband med dessa nyss antydda företeelser. Även inom olycksfallsför
säkringen finnas betänkliga tendenser härvidlag, som väl småningom bliva
mer uppenbara.

När inom en längre eller kortare tid en revision av hela den nuvarande
socialpolitiken kanske är att förvänta, finns det allenast på den grund ingen
anledning att nu förhasta sig genom att införa en arbetslöshetsförsäkring i
vårt land. Den 80-talside, som socialförsäkringen nu en gång är och som
på den tiden var radikal, får nänlligen finna sig i att efter hand förvandlas
till »reaktionär» . Henrik Ibsen sade själv på Bo-talet, att en ide bara står
sig omkring 3o .år framåt. Varför skulle då socialförsäkringen, när hela
världen i övrigt undergått så väldiga förändringar, vara en mera orubblig
doktrin än alla de sekelgamla åskådningar, som Bo-talet raserade i män
niskornas sinnen. Men det finns en god tradition från 8o-talet, och det
är plikten att sätta problem under debatt. Det föreliggande kommittebetän
kandet har onekligen den stora förtjänsten att ha föranlett detta, i vad det
gäller arbetslöshetsfrågan och dess samband med socialförsäkringen.

Riksdagsman Oskar Hagman: Frågan om arbetslösheten är ju icke längre
någon ny fråga, utan vi ha hållit på med den i många år, Ännu längre
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"tillbaka fanns det också arbetslöshet, ehuru man icke talade så mycket om
den. Detta berodde därpå, att de, som kände till var skon klämde, saknade
praktiskt taget allt inflytande på huruvida något skulle göras mot arbetslös
hetens verkningar. Som den siste talaren berörde, är det naturligtvis författ
ningsändringarna av år 19 18 och åren därefter, som ha medfört, att frågan
har komn1it i ett annat läge, därigenom att de grupper i samhället, som
drabbas av arbetslöshet, ha fått något större inflytande på de hjälpfrågor,
varmed vi nu syssla.

Den, som intresserat sig för detta problem, vet emellertid, att redan på
188o-talet fanns det i vårt land, särskilt i de stora städerna och de mera
industriellt utvecklade orterna, en rätt omfattande arbetslöshet. Många, som
nu för första gången höra talas om nödhjälpsarbeten o. dy1., bli säkerligen
förvånade över att höra, att när man går till framställningar om förhållandena
på arbetsmarknaden i gamla tider, skall man finna, att sådana saker före
kommo redan på 1880- och 189o-talen i vårt land, då b1. a. Stockholms
stad upptog en ganska omfattande verksamhet för att hjälpa arbetslösa, när
mast i form av fattigvård och nödhjälpsarbeten.

Det har nu sagts i dag, att situationen är ganska invecklad. Det före
ligger å ena sidan ett kommitteförslag till arbetslöshetsförsäkring, arbetsför
medling och reservarbeten, men å andra sidan sitter fortfarande en kommitte,
som arbetar med att avskaffa själva arbetslöshetens orsaker. Det har fram
hållits här i afton liksom förut i pressen, att det riktiga naturligtvis hade
varit, att" den sistnämnda kommitten blivit tillsatt tidigare och fått slutföra
sitt arbete, ty det kommer kanske att visa sig, att det kommittebetänkande,
som nu föreligger och som givit anledning till denna överläggning, därigenom
i själva verket blir överflödigt. Det är givetvis riktigt att resonera på det
sättet, försåvitt man nu tror, att den sittande kommitten är kapabel att av
skaffa arbetslöshetens orsaker och därmed även arbetslösheten själv. Jag tror
dock icke, att jag drar någon oriklig slutsats, om jag säger, att inga kunna
väl känna sig mera obehagligt berörda än denna kommittes ledamöter själva
över de höga anspråk, som man ställer på deras arbete. I varje fall får jag
för egen del säga, att jag visst tror, att kommitten koturner att prestera ett
mycket intressant och läsvärt betänkande, men jag vill icke fordra av kom
mitten, att den även skall kunna ge uppslag till hur man skall avskaffa ar
betslöshetens orsaker och därmed arbetslösheten själv, ty arbetslöshetens or
saker äro för visso mycket djupare rotade i vårt lands industriella utveckling
och nuvarande arbetsformer än att de kunna avskaffas med ett förslag, fram
sprunget genom ett tvåårigt utredningsarbete aven svensk officiell kommitte.
Jag tror för min del, att sedan vi fått denna kommittes betänkande på bor
det och vi tagit del av de mycket värdefulla uppslag, som det säkerligen
kommer att innehålla, så går livet sin gilla gång och förhållandena bliva
fortfarande ungefär desamma som innan kommitten påbörjade sitt arbete. Det
vore att begära för mycket att kräva något an"nat.

När det nu säges, att vi först böra avvakta resultatet av den andra konl
mittens arbete, då vill man i själva verket endast göra denna kommitte till
en bricka i det politiska spelet för att få till stånd ett uppskjutande av åt
gärderna på detta område. Jag kommer emellertid för min del att utgå ifrån,
att det icke blir möjligt för kommitten att avskaffa arbetslösheten.

Kanslirådet von Koch har här nyss givit en utförlig framställning av
det förslag, som har åstadkommits efter en ganska kort tids arbete. Det har
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sagts, att kommittens betänkande innehåller åtskilligt läsvärt. Jag tror, att
det är riktigt, och jag vill tillägga, att man har här gått djupare in på pro
blemet än någon gång tidigare, vilket delvis kanske beror på den samman
sättning, som komrnitten haft.

Inledaren påpekade vidare, att här stå fyra mot fyra i principfrågan.
J ag skulle ett ögonblick vilja uppehålla mig vid de båda motsatta stånd
punkterna, ty jag tror, att en framställning av de olika principiella synpunk
terna ger en god belysning av hela problemet. Jag börjar därvid med de
fyra, till vilka jag själv hör.

Vi ha för vår del framhållit, att arbetslösheten ur sociala synpunkter
nledför mycket stora svårigheter och bekymmer, som ju alla känna till, och
att utvecklingen i industriellt avseende i vårt land är sådan, att man icke
kan vänta någon förbättring utan att man snarare, i varje fall under vissa låg
konjunkturperioder, har att räkna med en tilltagande arbetslöshet. Detta gör,
att man måste på ett eller annat sätt gripa in för att hjälpa dem, sonl bli
oförvållat arbetslösa.

Den motsatta sidan lägger synpunkterna på ett helt annat sätt. .Bakom
deras mycket utförliga motivering för avslag framskymtar på flera ställen en
tankegång, som närmast kan uttryckas så, att arbetslöshetens problem ytterst
är en lönefråga. Om lönerna hållas lägre, skulle också arbetslösheten vara
mindre, och det finns i själva verket enligt deras mening möjlighet att åstad
komma en jämviktslön, som praktiskt taget borteliminerar all arbetslöshet. Man
skulle därför kunna säga, att enligt dessa ledamöters uppfattning skulle arbe
tarna själva ha möjlighet att avskaffa den föreliggande arbetslösheten.

Mot denna uppfattning invända vi nu för vår del, att detta samband
mellan lönenivå och arbetslöshet är ytterst svårt att bevisa. Ytterst är emel
lertid detta en intressefråga, och ingen samhällsgrupp går gärna med på att
försämra sin ekonomiska ställning, därför att man teoretiskt kan uppvisa, att
om man förfar på ett visst sätt, skulle det ha de och de' fördelaktiga verk
ningarna, för att nu icke tala om att man kan göra gällande, att under vissa
förhållanden måste denna jämviktslön bliva negativ för att man skall uppnå
fullkomlig frånvaro av arbetslöshet, d. v. s. vissa grupper eller individer skulle
rent av få betala för att få utföra arbete.

Jag vill för min del tillägga, att om det vore så, att själva lönehöjden
som sådan alstrade arbetslöshet, borde man på 18oo-talet, då de fackliga
organisationerna i vårt land icke hade någon egentlig betydelse, ha varit helt
befriad från arbetslöshet, men så var ju icke förhållandet. Arbetslösheten
härjade då mycket våldsamt på vissa arbetsområden, särskilt här i Stockholm.
Det måste därför förhålla sig så, att arbetslösheten är åtminstone icke enbart
en lönefråga. I själva verket är det nog en hel mängd andra faktorer, som
härvidlag spela in.

Jag tror för min del, att även om det teoretiskt kan te sig mycket till
talande att argumentera på detta sätt, har det i varje fall ingen praktisk be
tydelse att på den vägen försöka ~omma fram till ett fullständigt avskaffande
av arbetslösheten. Såvitt jag vet är det ingen, som vågar draga den fulla
konsekvensen av ett sådant betraktelsesätt genom att säga, att vi skola genom
föra denna synpunkt genom att lämna alla de arbetslösa åt sitt öde. Man
har hittills icke dragit den konsekvensen, och den lärer väl icke heller komma
att dragas nu. Jag förstår därför icke, hur man skall kunna komma fram
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till den jämviktslön, som framskymtar bland motiven hos de ledamöter, som
av principiella skäl gått på· avslagslinjen.

Det är ju klart, att en arbetslöshetsförsäkring, som vi fyra eller kanske
rättare sagt tre ledamöter ha gått in för, måste byggas på ett alldeles spe
ciellt sätt. Den bör givetvis anordnas så, att den automatiskt borteliminerar
de olägenheter, som vi här i afton ·i så rik mån fått till livs. I stort sett
föreligger överensstämmelse hos alla· kommittens ledamöter, nämligen att om
en arbetslöshetsförsäkring ändå skall komma till stånd, bör den byggas på
ett visst sätt. Det är bara på vissa punkter, som meningarna gått· i sär be
träffande hur denna arbetslöshetsförsäkring av obligatorisk kara~tär skulle
läggas, och det gäller närmast sättet för de s. k. reservarbetenas inkopplande
i systemet, vidare frågan om huruvida understödstiden skall vara 15 eller 2 o
veckor, frågan om ställningen till fattigvården, frågan om huruvida understöd
skall utgå vid korttidsarbete eller icke samt frågan om bestämmelser vid
arbetskonflikter.

Beträffande frågan om reservarbetenas inkopplande i systemet ha samt
liga ledamöter utOlll tre gått in för den linje, som närmast utarbetats och ut
vecklats här i afton av inledaren.. Enligt min uppfattning och de kommitte
ledamöters, som i denna punkt instämt med nlig, är det icke möjligt att i
praktiken genomföra en sådan anordning. Kanslirådet von Kochs förslag
innebär ju, att man skulle kombinera arbets- och försäkringslinjen på ett så
dant sätt, att sedan en enskild ersättningsberättigad erhållit hjälp av försäk
ringen i 6 veckor, skulle denna rätt upphöra, och han skulle vara skyldig
att taga emot anvisning till reservarbete, vilket han icke skulle ha rätt att
avböja, nota bene om han ville fortsätta att erhålla det allmännas hjälp.
Något sådant skulle förutsätta en organisation av dessa reservarbeten, som
enligt min erfarenhet skulle bliva mycket dyrbar och mycket svår att vid
varje särskild tidpunkt ha till hands. Vi veta, att arbetslösheten i vårt land
kulminerar under vintern och avtar under sommaren. Under vintern är det
emellertid mycket svårt att hålla sådana arbeten i gång, då de ju med nöd
vändighet måste vara utearbeten. r realiteten finns det därför enligt min
mening ingen möjlighet att pröva arbetsvilligheten hos alla dem, som fort
farande arbetslösa gå in i den sjunde veckan. Man skulle få nöja sig med
att taga några här och några där.

Förslagsställaren har visserligen tänkt sig, att man skulle införa en hel
del bestänlmelser, som närmast påminna Oln dem, som man har för den s. k.
ersättningsreserven i det militära, d. v. s. man skulle kunna avskilja sådana,
som på grund av särskilt yrke, stor försörjningsplikt etc. hade svårt att lämna
sin familj. På det sättet skulle man kunna minska antalet av dem, vilkas
arbetsvillighet skulle prövas. Jag måste dock säga, att den, sonl sysslat något
med den verksamhet, som för närvarande bedrives på detta område, och som
vet, vilket oerhört besvär det är att uppdriva lämpliga arbetstillfällen, i syn
nerhet sedan verksamheten pågått en följd av år, den tvivlar mycket starkt
på möjligheten att på ett tillfredsställande sätt lösa den uppgift, som herr
von Koch har ställt upp genonl sin kombination av försäkrings- och arbets
linje. Jag tror, att det i realiteten skulle bli så, att de, som på detta sätt
fr. o. m. den sjunde veckan skulle skickas ut exempelvis att· dika i skogarna
o. dyl., skulle uppfatta detta som ett trakasseri, när de se, att en hel del
andra få gå kvar hemma och uppbära kontantunderstöd, vartill komma alla
dem som ej få någon hjälp alls. Härav kommer att alstras missnöje med
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det hela, och detta, tillsammans med min uppfattning om omöjligheten att
kunna organisera en dylik arbetslinje, har medfört, att jag icke har kunnat
biträda förslaget.

Annars tror jag nog det är riktigt, att de arbetslösa föredraga arbete
framför understöd, men de föredraga icke vilket arbete som helst. I själva
verket kan man ju icke få fram någon verklig prövning av arbetsvilligheten
genOlTI att exempelvis hänvisa en arbetslös typograf till dikningsarbete i sko
garna. Det är ju något helt annat än om man skulle kunna hänvisa honom
till arbete i sitt eget yrke. Var och en kan ju förstå, att benägenheten att
vägra taga emot ett erbjudet arbete är mycket större, när det gäller ett ovan·
ligt arbete på främmande ort under mycket provisoriska förhållanden, än när
det gäller att taga emot ett arbete inom vederbörandes eget yrke på den
plats, där han är bosatt.

Jag vill vidare fran1hålla, att man löser icke på detta sätt problemet för
alla dem, som väl äro arbetsföra inom sitt eget yrke men icke såsom grov
arbetare. Dessa måste alltid hänvisas till sitt egentliga yrkesområde.

Vidare ha vi delade meningar om huruvida det skall vara I 5 eller 2 O

veckors understödstid. Det är egentligen ingen principiell skiljaktighet utan
har enbart praktisk betydelse. Det är klart, att ju kortare man sätter under
'stödstiden, desto mera otillfredsställande blir försäkringen, försåvitt man avser
att med en arbetslöshetsförsäkring i stort sett lösa problemet.. Har man en
alltför kort understödstid i förhållande till den genomsnittliga arbetslöshets
tiden, uppstår i själva verket ett helt nytt problem, vilket man t. ex. i Eng
land på de senaste åren löst på det sättet, att man gett understöd i obe
gränsad tid. Kostnaderna för 2 O veckors understödstid bliva ju, som vi hört,
bara obetydligt större. Vi ha för vår del icke ansett ens denna längre under
stödstid tillräcklig för att hjälpa även den längst gående arbetslösheten, men
den medför i alla fall den fördelen, att det för många kommer att möjlig
göra att stanna kvar på hemorten och stå i ständig kontakt med sitt eget
yrke för att kunna besätta de arbetstillfällen, som kunna yppa sig. Detta
bli de ju avskurna ifrån, om de enligt herr von Kochs förslag skickas ut
på reservarbeten.

Sedan ha vi ställningen till fattigvården. Principiellt ha vi alla varit
överens om att det varit en verklig olycka, att det i vårt land, liksom fallet
delvis varit även i andra länder, skett en sammansmältning av fattigvård och
arbetslöshetshjälp, . d. v. s. att oförvållat arbetslösa ~en arbetsföra personer
ha nödgats vända sig till fattigvårde~ för att få hjälp. Varför har det emel
lertid blivit på det sättet? Kommitten hade vid ett tillfälle inkallat represen
tanter för fattigvårdsmyndigheterna från en del större städer och även från
ett par större landsortskomlnuner för att med dem överlägga om en del för
hållanden, söm kunde uppstå vid det förslag till arbetslöshetsförsäkring, var
med vi då sysslade. Vi frågade dem då, vid vilket tillfälle fattigvården i
vårt land fick en belastning av arbetsföra arbetslösa personer. Det var mycket
intressant att höra, hurusom de i korus svarade, alldeles oavsett politisk schat
tering, att de fingo denna känning med arbetslösheten, när arbetslöshetskolu
missionen avvecklade sin hjälpverksamhet år 1923. Detta ger belägg för den
uppfattningen, att vår arbetslöshetspolitik varit alltför restriktiv från och med
medio av 1922. När man alltså säger, att man genom restriktiva åtgärder
har avvecklat den betydande arbetslösheten och återfört arbetsmarknaden i
normala gängor, är detta sant med den stora modifikationen, att man pressat
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betydande mängder av arbetslösa över till fattigvården, där de i många fall
mer eller mindre mot sin vilja kommit att kvarstå. Man uppnådde alltså en
effekt, som icke var avsedd och icke heller kan anses tillfredsställande.

Emellertid tror jag, att alla kunna vara överens om att man för fram
tiden bör söka få en bestämd gräns mellan dessa båda hjälpformer. I Eng
land förklarades det också för kommittens studiedelegation från alla olika
meningsriktningar, att det var en verklig olycka, att man kommit in på samma
utveckling. Den meningsriktning, som jag tillhör, har emellertid icke velat
gå med på den ekonomiska bestämmelsen, att ersättningen från försäkringen
skall minskas med samma belopp som ersättningen från annat håll. Vi hålla
nämligen före, att om vi få till stånd en arbetslöshetsförsäkring av den om
fattning, som vi ha föreslagit, komma i själva verket förhållandena på detta
område att reglera sig av sig själva. Landets fattigvårdsmyndigheter komma
näppeligen att supplera de understöd, som försäkringen kommer att meddela,
i varje fall icke så länge ersättning utgår, och när den upphört att utgå, blir
det ju en vanlig fattigvårdsfråga.

Jag skall icke alls gå in på frågan om kontliktbestämmelserna, vilka ju
varit. en stor stridsfråga här i landet, därför att det icke varit möjligt att i
kommitten ens komma fram till något egentligt resonemang. Parterna stå
här i sina skyttegravar och flytta sig icke ur fläcken. Detta har också för
anlett, att det i kommittens betänkande föreligger två från varandra vitt skilda
förslag om hur man bör ordna hithörande angelägenheter.

Så ha vi frågan om korttidsarbetet. Härvidlag har den meningsriktning,
som jag tillhör, ansett, att även vid s. k. ransonerad arbetstid borde ersätt
ning från försäkringen utgå, under det att övriga kommitteledamöter ansett,
att så icke bör ske. Det är en praktisk fråga. I vissa länder utgår ersätt
ning, i andra icke. Jag tror emellertid, att det icke skulle Inedföra några
sonl helst svårigheter att göra det, såsom förslaget här är lagt.

Herr Järte har här nyss lämnat en mycket rolig kåserande skildring av
förhållandena på arbetsmarknaden. Jag tror, att det finns en smula att er
inra mot vissa av de synpunkter, som han framförde, framför allt när han
sade, att föregående år förleddes arbetslöshetskommissionen att bedriva en
betydligt mera omfattande hjälpverksamhet än vad förhållandena på arbets
marknaden betingade. Ja, det har sagts många gånger. Förhållandena ut
vecklade sig ju förra året på sådant sått, att arbetsgivarna hos Kungl. Maj:t
påkallade åtgärder för att få arbetskraft, vilken framställning också ledde till
att komlnissionen skickade hem omkring 200 personer från de arbeten, som
bedrevos på hösten 1927. Jag vill emellertid i detta samnlanhang erinra om
att vid samma tidpunkt, då särskilt jordbruket ansågs vara i behov av arbets
kraft, voro hos landets arbetslöshetskommitteer anmälda 12,000 arbetslösa
personer, som icke hade hjälp i någon form. Jag föreställer mig, att hade
arbetsmarknaden varit så tillfredsställande, som man ibland säger, borde åt
minstone en del av dessa ha kunnat beredas i varje fall tillfällig sysselsättning.
Många av dessa anmälda arbetslösa voro dock kanske icke fullt arbetsföra
och lämpliga.

Det har ju sagts här, att arbetslösheten i stor utsträckning är ett kvali
tetsproblem, och detta är naturligtvis riktigt. När konjunkturerna försämras
och en arbetsgivare skall börja entlediga sin arbetsstyrka, plockar han givetvis
ut dem först, som ur hans synpunkt äro de minst produktiva eller som ur
hans synpunkter i övrigt äro olämpliga. Det är därför också riktigt, att de
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verkligt förstklassiga arbetarna ha praktiskt taget arbete längst och en hel del
oavbrutet under sin krafts dagar. J ag vill dock påpeka, att även om detta
är riktigt, förhåller det sig visst icke på det sättet, att om alla vore fullt
kvalificerade, skulle alla ha arbete. Oln man över huvud taget icke hade
någon mindervärdig arbetskraft, skulle i varje fall konjunkturförsämringen och
säsongförsämringen vintertid i vårt land medföra n1inskning av arbetsstyrkan,
och då måste arbetsgivaren i stället för att plocka ut de mindre skickliga
välja bland de dugliga. Resultatet bleve därför säkerligen i stort sett det
samma.

Vad .beträffar frågan om lönernas inverkan på arbetslösheten, som de
fyra principiella motståndarna till försäkringen ha anfört såsom motiv för sin
ställning, ha de ju, som jag förut sagt, icke velat draga den konsekvensen,
att de arbetslösa skulle lämnas utan varje som helst hjälp även från fattig
vården. Även om deras -påstående vore riktigt, är det ju så, att man kan
icke göra något åt detta. förhållande, utan man får räkna med det nu rådande
löneläget såsom en realitet och inrätta sig därefter. Professor Heckscher, som
hår lämnat mycket intressanta bidrag till kommittens betänkande, har vid
fle~a tillfällen utvecklat den synpunkten, att även om man genom en jäm
viktslön kan åstadkomma, att praktiskt taget all arbetslöshet försvinner, är' det
därför icke säkert, att detta är den bästa formen för lösandet av detta pro
plem. Det kan tvärtom tänkas, att man från det allmännas sida kan anse,
att detta i och för. sig fördelaktiga förhållande, att alla ha arbete, kan köpas
till ett för' högt pris. Detta pris är naturligtvis, att en stor mängd män
niskor få arbeta för en lön, som icke räcker till deras försörjning. Frågan
blir då, på vilket sätt detta skall hjälpas. Om man går in för att hålla löne
nivån över jämviktslönen och låter en viss arbetslöshet uppstå, anses detta
kunna gå för sig, nota bene, om man så att säga från det allmännas sida
får ha en reglerande inverkan på det löneläge, som skall föreligga för att
icke arbetslösheten skall växa till vilka dimensioner som helst. Det ligger
naturligtvis en viss reson detta, i varje fall om man resonerar rent reo
retiskt.

> Onl det emellertid nu är så, som jag redan har sagt, att vi icke kunna
göra något för att förändra det rådande löneläget, och man dessutom icke
med absolut visshet kan säga, att om lönerna minskas med en viss procent,
kommer arbetslösheten också att minskas i viss omfattning, måste man ju
räkna med det nuvarande läget som en realitet. Då nu ingen vill vara med
om att lämna de arbetslösa vind för våg, måste man tänka på hjälpåtgärder
i någon form. De arbetslösa själva vilja icke veta av fattigvården. Den be
traktas ännu lyckligtvis av flertalet i vårt land såsom en institution, som endast
bör hjälpa de sjuka, orkeslösa och icke arbetsföra, men de arbetsföra ställa
krav på att bliva hjälpta i annan form. Erfarenheterna från utlandet ge vid
handen, att det bästa sättet är att vidtaga en anordning, där arbetaren göres
solidarisk med det hela genom att erlägga vissa avgifter. Jag tror, att när
man vid behandlingen av detta problem klagar över att bland de arbetslösa
finnas många fysiskt och moraliskt defekta personer, kan detta i viss mening
vara sant vid allmän hjälpverksamhet, men inga åtgärder komma att visa sig
så särskiljande som en arbetslöshetsförsäkring, där arbetaren har skyldighet
att erlägga avgifter för att få rätt till hjälp. Enligt det föreliggande förslaget
fordras dock, att vederbörande under ett helt år skall ha arbetat minst 26
veckor. Den klientel, som herrarna syfta på, när ni tala om arbetsovilliga
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och arbetsolustiga, besvärar sig knappast med att arbeta 26 veckor för att få
rätt till I 5 eller 2 o veckors understöd, ty när den tiden gått till ända, måste
ju proceduren upprepas. Jag tror därför, att en arbetslöshetsförsäkring är ett
särskiljande moment, som i den allmänna diskussionen icke blivit riktigt
beaktat.

Kvar står emellertid, att även de återstående och framför allt den stora
arbetslöshetsstock, som vi för närvarande ha och SalU ännu icke har kommit
in i arbetet, måste ha hjälp. Vi ha för vår del ansett, att för denis räkning
måste man bibehålla reservarbeten, där anställning endast möjliggöres efter

· behovsprövning. Dessa reservarbeten skulle alltså utse sitt klientel bland dem,
som hade behov av hjälp, sedan ersättningstiden från försäkringen gått till
ända, samt bland dem, som icke omfattas av försäkringen. Jag är för min
del fullständigt övertygad om att' här finnas många behövande, ja till och med
med flera än vad man med en centralorganisation kan hjälpa i form av ar
bete. Till herr von Kochs förslag vill jag närmast, påpeka, att det utelämnar
alla dem åt sitt öde, som äro oförsäkrade eller redan tagit ut sin ersättnings
rätt, ty hans förslag lägger ju huvudvikten på att man skall kunna placera
dem i arbete, som ännu ha kvar sin rätt till, ersättning från försäkringen.

Herr Järte nämnde bl. a., att våra strejker i stor utsträckning äro se
mestrar. Det var verkligen en ny synpunkt på saken, som jag icke hört
förut. Det kan ju hända, att om man löste frågan om lagstadgad semester,
slapp man ifrån några stora strejker. Eftersom herr statsrådet och chefen
för socialdepartementet är närvarande, vill jag begagna tillfället att till hononl
rikta en hemställan att taga fram det förslag om semester, som ännu kvar
ligger på någon hylla i socialdepartementet, och som vi icke fått se, sedan
jag för tio år sedan var med att yttra mig över detsamma. Har införandet
av lagstadgad rätt till semester en så fördelaktig verkan,' att man slipper ifrån
strejkerna, tycker jag verkligen, att en sådan anordning vore väl motiverad.

I fråga om det föreliggande förslaget till arbetslöshetsförsäkring är det
klart, att man omöjligen kan begära, att all a nu skola vara inne i alla de
detaljer. Det kommer troligen under de närmaste månaderna att pågå en
animerad diskussion om förslagets innehåll, principer och detaljer. För min
del har jag ju deltagit i alla de utredningar, som ha pågått sedan år 192 o,
och jag har därvid bibringats en bestämd uppfattning om att denna fråga är,
som byråchefen Järte anförde, en politisk maktfråga. Jag tror icke, att vi
kunna övertyga varandra om att den saken är rättvis och den saken är orättvis,
att lönerna äro för höga eller att d~ äro för låga, och att man behöver en
arbetslöshetsförsäkring, som på visst sätt betyder ett ingripande i den oerhört
viktiga frågan om inkomstfördelningen. Det blir nog så, att det blir politiska
maktfaktorer, som i sinom tid komma att fälla utslaget.

Därför att så är förhållandet, och därmed vill jag sluta, tror jag icke,
att man kan vinna arbetarnas medverkan för att göra det hela till en fattig
vårdsfråga genom att få till stånd en anordning med en' allmän hjälpverksamhet,
som skulle omfatta även de arbetslösa. Vill' man åstadkomma något sådant,
då måste man här liksom på så många andra områden försöka genomföra en
hjälpanordning enlot de arbetslösa arbetsföra arbetarnas egen vilja. Jag har
alltid tyckt, att detta är en ytterst motbjudande ordning. Kampen för åt
gärder mot en oförvållad arbetslöshet kommer i varje fall icke att sluta förr
än en någorlunda tillfredsställande anordning, som av arbetarna själva accep
teras, blir genomförd.

8-28298. Nationalekon. Fören. Fö-rh. I928.
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Riksdagsman o. L. Carlström: Jag hör ju till dem inom kommitten,
som i princip ha avstyrkt införandet aven arbetslöshetsförsäkring. Även onl
jag alltså kommit till samma resultat, SOln herr Järte nyss kom till, måste jag
dock säga, att mina synpunkter på frågan avvika betydligt från dem, han
framförde. Jag tror icke, att man kan säga, att denna fråga kan lösas utan
vidare ingrepp från det allmännas sida, utan jag delar herr von Kochs upp
fattning, att något måste göras ..

.Att jag emellertid icke ansett mig kunna gå med på en försäkring beror
för det första. därpå, att försäkringen icke alls löser problemet. I alla länder,
där försäkring är införd, är ersättningstiden begränsad till tre eller fyra må
nader, kanske i något land något längre. Sedan denna tid är slut, måste
samhället i alla fall taga hand om de arbetslösa. Resultatet av den arbets
löshetsräkning, som företogs hos oss den 5 maj i fjol, visar, att om vi hade
haft en försäkring, skulle icke ens 1/3 av de då 60,000 arbetslösa ha kommit
in under försäkringen. De övriga 2/3 skulle stått utanför densamma, beroende
på att de antingen redan' uttömt sin rätt till ersättning eller också aldrig till
hört försäkringen. . Jag anser således, att försäkringen icke kommer att verka,
när den soci.alt sett bäst behövs. Den arbetslöse, är givetvis mindre i stånd
att· fÖFsörja sig själv i det långa loppet än u.lil:der de två, tre eller fyra första
n1ånaderna .aV sin: arbetslöshet..

Vidate skulle enligt förslaget lant- och skogsa.17betare icke komma med i
försäkringen. Det kan: ju synas egendomligt, att vi jordbrukare icke velat
taga med d:em. Min kamrat herr Johansson .i Kälkebo har ju varit inne på
denna sak men har icke vågat sig på att föreslå, att de skulle tagas lned, i
den händelse en obligatorisk försäkring skuUe ko·rnma till stånd. Lantbefolk
ningen står nämlig.en. i stort sett främmande för försäkringstanken.. Arbets
lösheten är också väsentligen ett industriens problem. Det förekommer visser
ligen arbetslöshet även i Jordbruket och framför allt kanske i skogsbruket och
fiGttningsarbetet., men hur skall man egentligen kunna fönsäkra ett säsong
arBete sådant· som skogsarbetet? Detta arbete rä-cker· ju bara fyr.a eller fem
månader om året., och se'dan äro arbetarna hänvisade till att söka arbete på
annat· håll. De sakk~nniga ha icke heller kunnat räkna ut hur en försäk.ring
skulle kunna. ordnas för' dessa arbetare, och de' ha: därför lämnat socialsty
relsen den trevliga uppgiften att, fundera ut hur clet bör ordnas.

Jag tror för min del, att det icke gärna blir möjligt att få med dessa
kategorier i försäkringen, och jag tror, att det sträng.t t.ag.et knappast heller
är önskvärt. Landsbygdsbefolk.ning·en h'ar nog ännu kvar den känslan, att
den så länge, som möjligt vill försöka. stå på egna ben:,. och man drar sig
därför icke· att taga arbete, även om det icke betala'S. med »vanlig}) lön. Vad
innebär det nu föreliggande förslaget? Jo, d~t innebär, åtminsone såsom
herrar Lindqvist, Hagman och Odelstierna tänkt sig det, att deR arbetslöse
skulle gå till arbetsförmedlingsanstalten och fråga etter arbete. Finns det
arbete, som betalas efter vanliga löner, d. v. s. i regel kollektivavtalslöner,
skall han vara skyldig. att taga arbetet, men lägre- betalt arbete är han icke
skyldig att taga emot.. Detta betyder,. att: om det finns jordbruksarbete i
n~rheten av· det· samhälle, 'där den arbetslöse vistas, som betalas med· en lägre
lön än den vanliga: lö·aen19 behöver· den arbetslöse icke taga detta utan får
istället understöd:. Man talar Ju, om att· folk skall stanna kvar i jordbruket
och finna. sin, utk.omst där, men då (år man i alla fal~l tän\k~ sig att få en
mindre lön än den »vanliga». Annars är den vägen. stängd,. Jag menar
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.därför, att en försäkring, som på detta -sätt skulle garantera en viss lön, skulle
medföra, att landsbygdens möjligheter att få folk skulle bliva ännu mindre
än förut. Detta har nog varit det kanske viktigaste skälet till att vi som
avstyrkt icke velat vara med om denna försäkring.

Jag skall här icke ingå på de olika linjerna. Jag vill endast säga till
herr Hagm~n, då han här framhöll, att det nuvarande löneläget .är en realitet,
som man icke kan komma ifrån, att om man inom industrien fastställer ·en
viss lön, som är den lägsta, för vilken man .ärskyldig mottaga arbete, och
att, om man icke kan få arbete till' denna lön, -skall man få ersättning från
försäkringen, så kommer detta givetvis att än ytterligäre nlinska .arbetskraftens
rörlighet. Detta har också för mig varit en bidragande orsak till att jag gått
emot en försäkring.

Jag vill för min del säga, att jag tror, att lnan måste så snart som ·möj
ligt söka komma fram till något positivt förslag i den ,riktning, som kansli
rådet von I<.och har tänkt sig. Det kan icke hjälpas. Det blir nog ändå
till syvende och sidst den principen, som måste vara det avgörande. Arbets
löshetsförsäkringen är icke en social försäkring ,av strmma slag som sjuk- 'eHer
olycksfallsförsäkring, ty olycksfallet eller sjukdomen kan ju betraktas såsom en
olyckshändelse, men det kan hända, att arbetslösheten icke alltid är en olycks
händelse. Den kan -ofta vara något helt annat.

Förste aktuarien A. Jacobi: Byråchefen Järte gjorde i sitt anförande
ett par uttalanden om den officiella .arbetslöshetsstatisiken, som jag icke har
ansett böra stå alldeles oenlotsagda, särskilt som redogörelsen för 1927 års
arbetslöshetsräkning inom kort kommer att föreligga och det är önskvärt, att
de siffror, som där framläggas, icke komma att missförstås. Herr Järte gjorde
gällande, att det var ganska tvivelaktigt, om det nu verk.ligen fanns en större
arbetslöshet än åren närmast före kriget, och han framhöll bl. a., att ,numera
själva begreppet arbetslös på ett betänkligt sätt uppluckrats. De siffror, som
publiceras i Sociala Meddelanden, vittna ju, som han sade, om sin egen
orimlighet. Det vore ganska vanligt, att icke blott personer, som äro utan
arbete, anse sig arbetslösa, utan detta gäller även dem, som ha litet sämre
betalt än de varit vana vid förut. Även dessa senare anse sig berättigade
att anmäla sig vid arbetslöshetsräkningen. Det har just varit det sista, som
uppkallat mig.

Det är ju klart, att det vid en arbetslöshetsräkning, där vem som helst
kan anmäla sig, även kan komma sådana personer, men man hade satt in
en del försåtliga frågor i formuläret för att få möjlighet att gallra ut just
denna kategori. Av de 64,000 personer, som anmälde sig vid räkningen,
hava också under arbetets gång en hel del plockats bort, däribland ungefär
2,000 personer, som anmält sig, fastän de hade arbete, men som icke ansett
sin lön tillräcklig eller motsvarande vad de vara vana vid. Jag tror, att
gallringen i detta avseende varit så pass grundlig., att vi icke ha kvar n1ånga
av den kategorien.

Jag kan emellertid icke låta bli att göra den anmärkningen, att vid tidi-
,gare arbetslöshetsräkningar i Sverige ha betydligt frikostigare principer blivit
tillämpade. I redogörelsen för I 909 och 19 10 års arbetslöshetsräkningar sägs
det uttryckligen ifrån, att 'Såsom arbetslösa har man icke endast' räknat dem,
SOln äro. helt utan arbete, utan arbetslöshet i ·social bemärkelse har 'också
ansetts föreligga i det fall, där en yrkesarbetare blivit utan arbete i sitt nor-
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lnala yrke och fått taga annat nödfallsarbete mot särrlre betalning. Den något
frikostiga princip, som där uttalades, får väl stå för den dåvarande under
sökningsledarens räkning. Jag tror, att byråchefen Järte känner ganska väl
igen de orden. Vid den förra året verkställda räkningen har emellertid den
principen icke tillämpats, hur mycket vi än annars för jämförbarhetens skull
försökt lägga denna räkning efter de tidigare räkningarnas förebild. Om man
alltså anser, att den nu angivna siffran, 60,000, icke är fullt jämförbar med
de 15,000 eller 20,000, som man fick vid tidigare räkningar, så beror detta
fel i varje fall icke på att man vid den sista räkningen varit mera släpphänt
mot individer av den typ, som här har berörts.

Fil. dr O. A. Åkesson: Jag vill endast göra ett par reflexioner med
anledning aven synpunkt, som framhållits under diskussionen, och skall sluta
med en hemställan till våra nationalekonomer.

Ftera av de personer, sonl deltagit i .debatten, ha varit ense om att
det förefinnes ett samband mellan lönenivå och arbetslöshet av sådan art,
att under i övrigt likartade förhållanden en höjning av lönenivån kommer att
medföra en ökning av arbetslösheten. Om man nu antager, att denna upp
fattning är riktig, vilket jag icke har något skäl att betvivla, så uppstår
genast frågan, om denna sats kan användas som grundval för praktisk ar
betslöshetspolitik. För att i någon mån kunna bedöma denna fråga synes
det mig alldeles nödvändigt att åtminstone ha någon hållpunkt för att kunna
uppskatta, vilken verkan på arbetslöshetens omfattning en viss förskjutning i
lönenivån kan väntas medföra. Om det skulle vara på det sättet, att en
minskning av lönenivån med låt oss säga 5o % skulle medföra en minskning
av arbetslösheten med I %, då vore receptet med lönesänkning knappast att
rekommendera såsom ett botemedel mot arbetslöshet. Om däremot en minsk
ning av lönerna med I % skulle medföra en minskning av arbetslösheten
med 50 %, synes receptet väl värt att använda. Med andra ord, lnan be
höver med nödvändighet någon hållpunkt för att bedöma den kvantitativa
verkan på arbetslöshetens omfattning aven viss förskjutning i lönenivån.
Man behöver förvandla problemet om sambandet mellan arbetslöshet och
lönenivå från ett kvalitativt till ett kvantativt problem.

I England har nlan också uppmärksammat denna fråga. I sista häftet
av Economic Journal har professor Clay vid Manchesteruniversitetet gjort ett
försök att med ledning av föreliggande engelskt material komma frågan när
mare in på livet. Det visade sig därvid, att löneutvecklingen i England
varit mycket olika inom olika industrigrenar. Han har därför delat upp den
engelska industrien i ett 2 o-tal olika grupper, och med utgångspunkt från
lönenivån år 19 I 3, satt lika med 100, har har han fått fram indextal för
de olika grupperna, varierande mellan cirka 125 och 23 o. Mot dessa siffror,
som representera lönenivån inom olika industrigrenar, har han satt arbets
löshetsprocenten inom motsvarande industrier. Det framgick därvid, att det
med ett par undantag förefanns en rätt utpräglad samvariation mellan löne
nivån å ena sidan och arbetslöshetsprocenten å den andra, men detta sam
band var åtminstone för mig av den mycket förbluffande arten, att industrier
med låg lönenivå hade den högsta arbetslösheten och tvärtom. Om man
således skall utgå ifrån, att den engelska arbetslösheten är resultatet aven
för hög lönenivå, vilket åtskilliga personer göra gällande, borde man ju draga
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den slutsatsen, att det är de låga lönerna som äro för höga, medan man
icke kan göra någon anmärkning på de höga lönerna.

Jag menar nu icke alls, att det sätt, varpå professor Clay har ställt sitt
problem, verkligen skulle visa, att den uppfattning rörande sambandet mellan
lönenivå och arbetslöshet, som med sådan elegans framförts av professor
Heckscher i hans promemoria till det föreliggande betänkandet, skulle vara
felaktig, långt därifrån; men jag håller före, att denna engelska undersök
ning visat, att .det' finns helt andra faktorer, som också äro bestämmande för
arbetslöshetens omfattning, faktorer som ibland fullständigt kunna skymma
bort verkningarna av lönenivån och t. o. m. helt. 'konlpensera dem.

Jag är icke nationalekonom, och har mycket svårt att bilda mig en upp
fattning om denna fråga. Jag förmodar,' att även' herrar nationalekonom'er
ibland känt, att detta är ett rätt så komplicerat problem. Det skulle emeller
tid vara synnerligen intressant, om någon ekonom av, facket ville visa upp,
huru en brygga kan slås lnellan å ena sidan den uppfattning, som professor
Heckscher In. fl. givit uttryck åt i betänkandet, och å andra sidan de resul
tat, som framgått av den engelska undersökningen.

Ordföranden, professor, E. Heckscher: Jag har närmast blivit uppkallad
av dr Åkessons eleganta och försiktigt lagda anförande. Främmande för de
svenska teoretikerna är de'n av honom uppställda frågan onekligen icke.
Bara för fjorton dagar sedan höll professor Bagge ,ett långt föredrag på
Industriförbundet just om sambandet mellan "arbetslöshet och lönenivå. Några
kvantitativa bestämningar av problemet har han' dock icke försökt sig på,
och en sådan uppläggning av frågan som professor Clay givit hör till de
spår, som förskräcka.

Problemet kan nämligen icke belysas genom en sådan undersökning.
När man säger, att lönenivån är för hög för att all arbetskraft skall få
sysselsättning, menar man nämligen i vanliga fall, att genomsnittslönen är för
hög. Genomsnittslönen å sin sida är ett rent siffermässigt uttryck för en
mängd olika lönegrupper, vilka på grund av arbetsmarknadens bundenhet i
starka fackföreningar o. s. v. kunna vara mycket -heterogena. I den engelska
kolgruveindustrien tycks det exempelvis för närvarande finnas 8 a 9 % flere
arbetare än det fanns före kriget, samtidigt med att brytningen endast är
88 % av vad den var före kriget. Det är klart, att en sådan industri måste
uppvisa låga löner och icke desto mindre ha stor ar1?etslöshet. Enda lös
ningen är här att söka överföra arbetskraften till andra onlråden. Så länge
det icke skett, har man en lön som ligger under genomsnittslönen för ett
visst slag av arbetskraft och samtidigt stor arbetslöshet. Om arbetskraften
icke överflyttas, kan naturligtvis lönen då t. o. m. bli negativ,innan arbets
lösheten upphör, som herr Hagman sade.

På den motsatta sidan kan det finnas yrken, som exempelvis n1ureri
yrket här hos oss, vilka avstänga sig från tillströmning av ny arbetskraft. I
så fall kan yrket uppvisa en' ,lön 'som ligger långt över genomsnittslönen och
ändå för sin egen del vara fritt från arbetslöshet.

Det är alltså möjligt,' att Clays resultat just visar detta,nänlligen att
yrken med låga löner i regel äro sådana som ha en kvarh,ållen, överflödig
arbetskraft och att yrken med höga löner äro sådana. soni ha monopol på
arbetsmarknaden. Detta' belyser emellertid icke alls frågan om genomsnitts
lönen. Jag medger,' att det är mycket svårt att verkställa en undersökning
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av frågan, om dess höjd är arbetslöshetsskapande eller icke. Kanske är
emellertid arbetslösheten bland grovarbetarna ett indicium på genomsnitts
lönens egenskap av ·att skapa a.rbetslöshet, ty man har där varken en på
förhand avstängd arbetsmarknad, utan arbetskraften strömmar där fritt ut och
'in till och från alla möjliga håll, ell~r en starkt specialiserad arbetskraft som
blivit för stor för någon särskild syssels'ättning. Föreligger det på detta
område ·en stor :arbetslöshet, kan det a11tså tänkas utgöra ett tecken på att
genomsnittslönen är för hög att medge sysselsättning för alla. ·:Förhållandena
inom avgränsade arbetsområ?en kunna däremot aldrig belysa det problem
som dr Åkesson uppställde.

. Då han 'direkt frågade, varför icke nationalekonomerna hade gjort en
sådan undersökning som han berörde, vill jag säga, att om den nya arbets
löshetsutredningen skall undersöka arbetslöshetens orsaker, hör väl detta.
problem just till .det som den främst bör syssla med. I kommitten sitter också
den nationalekonom sonl ;ka:nske mest studerat dessa. frågor, nämligen pro
fessor Bagge. 'Det finns ingen .anledning att antaga, att icke allt som kan
göras där också blir gjort. Naturligtvis komma vi ändå icke att få känne
dom om alla de faktorer vi skulle önska få reda på, men jag hoppas att
man skall få veta mer om dem än man för närvarande vet, och odet äT för
m'odligen vad :man rimligtvis kan begära.

Om någon särskild .person närmast tagit initiativet till denna nya kom
mitte, sk1i1le det väl vara jag, och jag hoppas mycket av dess arbete. I
motsats till -yad SOIU tycktes mig framgå' av herr Järters anförande, .åtminstone
såsom herr Hagman tolkade det, tror jag dock absolut icke att kommitten
kommer att kunna avskaffa arbetslösheten; dess uppgift blir huvudsakligen
att konstatera sammanhangen. Jag håller därför med herr Hagman om att
vi alls icke behöva skjuta upp en diskussiori om åtgärder mot arbetslösheten,
tills den nya kommitten blivit färdig ~ Helst borde ,dess uppgift ha lösts för
länge sedan,och man synes mig kunna hålla med herr Järte om att vi ha
börjat i galen ända; men när vi nu ha gjort det, går det ej att skjuta upp
behandlingen ;av 'arbetslösheten tills den teoretiska undersökningen blivit
färdig. Någon och kanske icke så liten arbetslöshet komma vi säkert alltid
att ha kvar, hur !\Ti än 'sköta oss, och då behöv.as ju åtgärder i varje f~IL

Åtgärdernas räckvidd .kunna vi tills vidare lämna öppen, men deras karaktär
kunna. vi redan nu med fördel diskutera. Det vore också olyckligt om icke
det nu föreliggande .betänkandetskuIle komma under prövning, d. v. s. om
icke' alla de myndigheter och .korporationer som äro intresserade -av frågan
finge tillfälle att yttra sig över detsam·ma, hellre i morgon än i övermorgon.

Samtidigt vill jag säga, att man' också måste pröva vad som skall kunna
göras för alla dem som icke komma med i en eventnell försäkring. De tre
herrar i den nu upplösta beredningen som ha den starkaste kolartron på
försäkringen ha icke -kunnat påstå, 'att försåkringen löser hela problemet,
utan de ha tvärtom medgivit, att den icke ens löser hälften eller tredJedelen.
Frågan om de övriga arbetslösa måste emellertid ;också lösas. Oberoende av
övriga meningsskiljaktigheter ha vi 'också, samtliga ledamöter i beredningen,
förklarat, att förhållandena för närvarande närma sig' en kris här i Sverige;
vi måste därför försöka ordna frågan över hela linjen. Det finns då icke
någon verklig anledning att avvisa en undersökning av vad som bör ske med
fattigvården i Sverige. Den har sedan blivit till den grad fördärvad i några
av de största ko:mmunerna, att man icke kan stå till svars med .att lämna
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det hela åt sig självt. Varför skulle vi icke fortast möjligt se efter, om vi
icke kunna rensa upp det kaos som för närvarande råder oavsett vad vi
sedan önska göra i fråga om försäkringen? Förmodligen har herr Järte rätt
i att man då kommer in på några av de svåraste frågorna i avseende å
kommunalförvaltningen, och det är ytterst beklagligt; men det blir icke
bättre genom att man dröjer. Det viktigaste av allt är att få frågan om
fattigvården uppklarad, ty frågan om själva försäkringen får väl nu anses så
pass klar som man rimligtvis kan begära.

Herr Hagman instämde lned 'herr Järte i att arbetslöshetsförsäkringen
vore en politisk maktfråga. För oss, som icke äro politici och icke ha
någon - åtminstone politisk - makt, var detta en ovälkommen upplysning.
Vi ha nämligen haft den stilla förhoppningen, att objektiv iakttagelse, skarp
sinnig eftertanke och - kanske framför allt - sunt förnuft skulle kunna
få något inflytande på denna frågas lösning. Jag vågar uttala den förhopp
ningen att, trots herr Hagmans pessimistiska uttalande, en sådan utveckling
icke skall behöva anses utesluten.

---:=-; ~---
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Ordförande: Professor ELI F. HECK.s~CHER.

Det för aftonen uppställda överläggningsämnet

Affärsföretagens revision

inleddes med nedanstående föredrag av professor O. Sillen.

Frågan om affärsföretagens revision har på senare tid varit föremål
för rätt stort intresse i de dagliga tidningarnas spalter närmast med an
ledning av det sorgligt stora antalet förskingringsfall, som blivit upp
dagade i vårt land. Någon verkligt albllä1Z diskussion i ämnet har emel
lertid, såvitt mig bekant, icke hållits hos oss sedan april 1912, d~ »Re
visionen av industriaktiebolag» var uppe till behandling i samband med
Sveriges Industriförbunds årsmöte.

. Eftersom denna fråga måste anses vara en angelägenhet av största
betydelse för vårt lands näringsliv, måste det hälsas med glädje och
tacksamhet, att Nationalekonomiska föreningen nu genom sin ordförande
tagit initiativet till anordnande' aven diskussion, i vilken tillfälle beredes
representanter för såväl affärsledning som yrkesrevisorer, såväl praktik
som teori att utbyta tankar.

Det kan synas ligga nära till hands att för belysande av det nu
varande tillståndet ifråga om affärsföretageIls revision börja med en hän
visning till de många förskingringarna under senare tid. Material här
till levereras snart sagt dagligen av tidningarna. Och helt nyligen har
förste aktuarien dr Otto Grönlund i Statistiska centralbyrån inför kri
minalistkongressen lämnat en mycket intressant redogörelse för försking
ringsbrottens frekvens och för de genom dylika brott frånhända värdena
i Sverige och vissa andra länder.

9-28510. Nationalekon. Faren. Forh. I928.
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Huru frestande det än kan vara att återgiva några siffror härom,
vill jag dock avstå därifrån av flera skäl.

För det första belyser den statistik som hittills gjorts tillgänglig
icke i tillräcklig grad förhållandena inom affärslivet, åt vilka vi ju här
uteslutande skola ägna vår uppmärksamhet. Men även i den, mån upp
gifter om förskingringsbrotten inom affärsföretag kunde erhållas, lärer det
vara, svårt att särskilja sådana fall, som icke hava' med revisio~endirekt

att göra, t. ex. förlusterna i samband med avbetalningsaffärer.
Men ett åberopande av förskingringsstatistiken för affärsföretagen

enbart kan i detta sammanhang även vara direkt vilseledande, eftersom
en mycket betydande del av de förekomna trolöshetsbrotten icke skulle
hava kunnat förhindras ens med det bästa, praktiskt tänkbara revisions
system. Man behöver endast hänvisa till förhållandena i Storbritannien
för att fastslå, att icke ens i ett land, där revisionsväsendet står mycket
högt och där revisorskåren åtnjuter ett utomordentligt stort anseende,
affärsföretagen gå fria från förluster genom förslagna tjänstemän, som
missbruka sina uppdragsgivares förtroende.

Slutligen - och detta är icke minst viktigt - belyser ifrågavarande
statistik blott en sida' av revisionsfrågan, nämligen behovet av skydd
mot avhändande av anförtrodda medel: penningar, värdepapper o. dyl.
Det finns en annan sida, som hittills tyvärr alltför litet uppmärksammats,
nämligen problemet hur man inom affärslivet skall skydda sig emot
eller kunna beivra de felaktigheter i affärsdispositionerna, f~r vilka led
ningen av ett företag kan göras ansvarig, och vilka för aktieägare och
borgenärer kunna medföra långt större förluster än som uppkomma ge
nom trolösa medelsförvaltare.

Emellertid är jag den förste att erkänna, att ett stort antal av de
förskingringar, som under de senare åren uppdagats, lämnat eklat,anta
bevis för att revisionen av våra affärsföretag på många håll är otillfreds
ställande qrdnad, och att många stora förluster skulle hava kunnat före
byggas genom en bättre och sakkunnigare kontroll. .. Statistiken synes
även visa, att förhållandena på sista tiden ingalunda förbättrats, utan att
det är hög tid att vidtaga åtgärder för åstadkommande av tryggare for
mer för revisionen av medelsförvaltning.

Medan vi nu tala om behovet av revision, kunna vi lämpligen upp
ställa frågan: v i lk a p a r t e r h av a fö r d el aven t iIl fr e d s s t ä Il a n d e
ordning av affärsföretagens revision? Härvid, torde huvudsakli
gen tre skilda- intressen komma ifråga, nämligen företagsägarna, borge
närerna och det allmänna.

Att det ligger i innehavarens resp. delägarnas intresse, att kontrollen
över företaget skötes på rationellt sätt, d. v. s. så att minsta möjliga
förluster för dem uppkomma, ligger i öppen dag. Man borde' därför
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kunna utgå från att företagen själva sörja för en tillfredsställande revi
sion, men erfarenheten visar, att detta ingalunda alltid är fallet, och
därför har lagstiftningen tagits till hjälp i vissa fall, nämligen beträffande
aktiebolag, banker, ekonomiska föreningar o. likn. I dessa slags företag
äro revisorerna att anse såsom delägarnas speciella förtroendemän, vilka
hava ett mycket vittgående ansvar gentemot sina uppdragsgivare, enligt
vad som framgår av aktiebolagslagens § 75 och därmed besläktade be
stämmelser i andra lagar.

Beträffande enmansföretag har lagstiftaren helt och hållet överlämnat
åt det enskilda initiativet att sörj a för kontrollen, och därom torde intet
vara att säga. I handelsbolag och kommanditbolag lämnas den kort
fattade föreskriften, att delägarna hava rätt att »granska bolagets räken
skaper ävensom i övrigt taga kännedom om bolagets angelägenheter».
Men denna rätt blir ofta illusorisk för sådana delägare, som icke äro
hemmastadda i räkenskapsväsen, och framför allt för sådana av dessa,
som icke taga någon del i ledningen av affärerna. Det synes mig, som
om man här skulle behöva en sådan omredigering av lagen; att det ut
tryckligen medgåves för bolagsman -- även om förbud däremot skulle
finnas i bolagsavta~et - att för granskning av räkenskaperna och för
valtningen få rätt att anlita utomstående, sakkunnig revisor, ev. på egen
bekostnad.

Men borgenärerna hava också intresse av att affärerna ej skötas så,
att de lida förluster. Fråga kan då uppstå, om det är nödvändigt att
kräva särskild revision till borgenärernas skyddande.

Lagstiftningen står i vårt land på den ståndpunkten, att detta ej
är erforderligt i enmansföretag eller handelsbolag, tydligen därför att
man här anser innehavarnas oinskränkta ansvarighet för förbindelserna
vara tillfylles.

I aktiebolag och därmed besläktade företagsformer har man ansett
det erforderligt att låta revisorerna svara för sina åtgöranden även inför
borgenärerna, dock endast om bolaget kommer i konkurs inom två år
från det revisionsberättelsen framlades å bolagsstämman. De svara då i
samma utsträckning som inför aktieägarna för all genom deras förvål
lande uppkommen skada.

Det finns emellertid särskilda borgenärsintressen, som man velat
skydda i ännu högre grad, nämligen insättarnas i banker och försäk
ringstagarnas i försäkringsbolagen. Detta skydd representeras av Bank
och Fondinspektionen och Försäkringsinspektionen liksom även av de
s. k. allmänna ombuden.

Bestämmelserna om dessa kontrollorgan synas mig i princip vara
väl på sin plats. Men det kan ifrågasättas, om icke en likartad inspek
tion borde fordras även för sådana ekonomiska föreningar, som från sina
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medlemmar taga emot sparmedel. ,Reellt, om också måhända ej juridiskt
hava dessa insättare ju alldeles samma ställning som insättarna i våra
affärsbanker, låt vara att de äro andelsägare.

Jag tror ej att någon på allvar vill sätta ifråga, att borgenärerna
skulle hava rätt att utöva inflytande på revisorsvalet, men däremot före
faller det mig vara på sin plats att uttala en önskan om att sakkun
skapen blir bättre tillgodosedd vid utseende av s. k. allmänna ombud
än vad som hittills i en del fall varit förhållandet.

Återstår då det allmännas intresse. Detta kan sägas vara tillgodo
sett i banker, försäkringsbolag o. likn. genom ·den allmänna tillsyn, som
utövas av Bank- liksom av Försäkringsinspektionen samt i viss mån även
genom de allmänna ombuden. Den roll, som t. ex. vår bankinspektion
spelat under senaste krisperiod, torde icke till sin betydelse böra under
skattas. Det förefaller i varj e fall en utomstående, att hela vårt närings
liv.

1
skulle hava blivit utsatt för betydligt starkare påfrestningar, om vi

icke ägt en påpasslig och ansvarsmedveten bankinspektion.
Någon gång får man höra förslag om inrättande aven aktiebolags

inspektion anordnad efter ungefär liknande linjer som bankinspektionen.
För min del kan jag icke finna några som helst bärande skäl till förmån
för men väl många som tala emot en dylik anordning. Tiden tillåter
mig dock ej att gå närmare in härpå.

Det allmänna intresset kan även anses representerat av skatte11lyn
digheterna. Härvidlag önskar jag betona, att enligt min uppfattning
varken revisorerna, de allmänna ombuden eller Bank- resp. Försäkrings
inspektionen hava någon som helst skyldighet att tillse, att »kejsaren
får vad honom tillhörer» . - I varj e fall måste man bestämt tillbaka
visa tanken på att revisorerna skulle uppträda såsom något slags »skatte
spioner» .

Det intresse, som stat och kommun hava av att affärsföretagens
vinster på rätt sätt bliva beskattade, anser jag vara fullt tillgodosett ge
nom den fr. o. m. nästkommande år vidgade befogenheten för taxerings
myndigheterna att taga del av de skatteskyldigas bokföring.

Efter dessa allmänna betraktelser angående behovet av reViSion
kunna vi övergå till behandling av frå,gan om revisionens utförande, var
vid lämpligen först bör diskuteras, huru omfattande revisionen bör ge
staltas och därefter frågan om vilka som skola utföra den.

Först bör emellertid framhållas, att jag här endast anser mig hinna
behandla den s. k. ordinarie årsrevisionen av affärsföretag. Sådana
specialfall som t. ex. revisioner i samband med konkurser och försking
ringar, utredningar om företags ekonomiska ställning eller om good
willvärde måste här lämnas åsido.

Endast vid ett sådant specialfall önskar jag uppehålla mig helt kort.
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De ~tgärder, som stå i samband med ett aktiebolags stiftande hava
varit föremål för lagstiftaren~s uppmärksamhet. Men det synes mig, med
stöd av erfarenheterna från kristiden, vara önskvärt av kräva speciell
revision genom sakkunniga av själva grundningsförfarandet för att snarast
möjligt efter bolagets registrering få g"enom opartiska personer klarlagt,
huruvida aktiekapitalet blivit inbetalat i värden, som kunna anses skäliga.
De nuvarande bestämmelserna om stiftares ansvar inom två år från bo
lagets registrering synas mig nämligen icke på långt när vara tillräck
liga för att skydda vissa grupper av aktieägare och borgenärsintressena.

Ifråga om årsrevisionens omfattning måste först och främst skillnad
göras mellan granskningen av räkenskaperna och av förvaltningen. I
båda dessa fall kan man skilja mellan formell och saklig revision.

Att bokföringen i ett affärsföretag bör granskas med avseende på
sin formella riktighet torde vara så uppenbart, att jag icke behöver när
mare motivera det.

Fråga uppstår blott, om det skall anses tillfylles, ifall den formella
granskningen verkställes av företagets egna organ. Härpå vill jag för
min del svara, att den ordinarie revisorn mången gång kan förlita sig
på den genom företagets egen försorg anordnade interna kontrollen, så
som ifråga om bankernas revisionsavdelningar. Men han bör naturligt
vis göra sig noga underrättad om huru ifrågavarande granskningsarbete
utföres och för ledningen framhålla sina önskemål beträffande eventuella
förändringar däri. Att hans ansvar för räkenskaperna härigenom icke
minskas, förefaller mig var~ självklart.

Ifall den formella bokföringsgranskningen överlåtes till särskilda
sifferrevisorer, böra de ordinarie revisorerna alltid hava rätt att medverka
vid deras tillsättande liksom vid utfärdandet av instruktion för dessa.

Frågan huruvida de ordinarie revisorerna böra själva utföra hela
den form~l1a detaljgranskningen, bör i regel besvaras nekande. Men i
grund och botten är detta en arvodesfråga. Regeln bör vara, att sär
skilt arvode anslås för anordnande av siffergranskning. Om den ordi
narie revisorn sedan själv vill utföra detta arbete eller överlämna det till
någon annan är hans ensak.

Den formella riktigheten av räkenskaperna är emellertid icke på
långt när d~t viktigaste ur aktieägarnas och borgenärernas synpunkt.
Ett bokslut kan som bekant stämma på öret och dock vara fullkomligt
felaktigt och vilseledande. l\1ed hänsyn till bokföringsteknikens formella
krav måste visserligen praktiskt taget varje bokslut komma att sluta
med" en vinst eller förlust på ett ojämt antal kronor och ören. Men
varje sakkunnig" vet, att även om en vinst på t. ex. 857,356: 38 redo
visas, så får detta belopp endast anses vara ett approximativt uttryck
för den »verkliga» vinsten. Man har ofta nog anledning att känna sig
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tillfredsställd, om ifrågavarande belopp är rätt på några tiotusental kro
nor när; mången gång inträffar det, att den »verkliga» vinsten är ett
eller annat hundratal tusen kronor större eller mindre, än den redo
visade!

Bokföringen måste tydligen underkastas en saklig kontroll, vilken i
varje företag, men särskilt i de större, representerar en långt viktigare
uppgift för revisorerna än den fo~mella granskningen. Denna sakliga
kontroll bör strängt taget omfatta varje bokföringspost, men av allra
största betydelse är den ifråga om bokslutsposterna, d. v. s. dels de
mångahanda omföringarna mellan olika konton, vilka understundom kunna
snedvrida hela bokslutet, dels och framför allt överföringarna till balans
kontot, vilka grunda sig på inventeringen och den därmed samman
hängande värderingsproceduren.

Det får anses vara ett absolut oeftergivligt krav på reVISIonen av
ett affärsföretag, att den går ut på en saklig granskning av varje post
i balansräkningen, varvid man i aktiebolag framför allt har att se till att
värderingsföreskrifterna i aktiebolagslagens § 56 blivit följda, och'i andra före
tagsformer undersöker, huruvida sunda och försiktiga köpmannaprinciper
tillämpats - dessa överensstämma ju i det stora hela med vad som
fordras i nämnda § 56.

Bland den stora mängd specialfrågor, som uppkomma i samband
med den sakliga granskningen av balansräkningens poster, vill jag till
behandling blott upptaga en enda, nämligen beträffande varulagret i
fabriks- och varuhandelsföretag. Man hör ofta den frågan framställas,
huruvida revisorerna skola hava skyldighet att närvara vid själva inven
teringen eller vilken granskning de eljes skola underkasta varuvärdena i
balansräkningen.

Mig förefaller det vara alldeles uppenbart, att man ej av revisorerna
kan kräva personlig närvaro vid inventeringen. Skulle de deltaga i denna,
kunna de ide flesta fall endast överblicka en ringa del av inventerings
förfarandet. I det stora flertalet någorlunda stora varuhandels- eller
fabriksföretag ,finnas så många olika förvaringsplatser för varulagret eller är
det så stort och omfattande, att en revisor icke kan personligen över
vaka hela inventeringen. Fullkomligt absurd är tanken härpå i stora
fabriker med filialer på ett stort antal platser.

DärelTIot måste det anses vara revisorns skyldighet att i stora drag
förvissa sig om att inventeringsarbetet organiserats efter riktiga principer
(t. ex. för undvikande av dubbelinventering eller utelämnande av vissa
.poster). Han kan lämpligen fordra intyg »på heder och samvete» om
att inventeringen av de olika delarna av förråd och lager skett i överens
stämmeise med de allmänna, givna instruktionerna, vilka intyg under
tecknas av för inventeringen ansvariga tjänstemän..
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Vidare böra stickprov göras angående, värdesä:ttningen av viktigare
poster, varvid de senaste fakturorna och ev. dagsnoteringar för ifrågava
rande varor tjäna som ',jämförelsematerial.

Att man vidare bör ägna särskild uppmärksamhet åt konsignations
lager eller lager hos filialer 004 dotterbolag, åt varor, som ankommit
strax före bokslutet, men varöver räkning ännu ej anlänt etc. vill jag
här endast anföra såsom exempel på övriga delar av qen sakliga gransk
ningen av varulagret.

Vi komma nu över tilljörvaltningsrevisionen.· Härvid bör man lämp
ligen skilja mellan' den rena medels- 'resp. värdeförvaltningen och den
egentliga affärsförvaltningen.

M'edelsjörvaltningsrevisionen, som till övervägande del är formell,
omfattar framför allt kassahållningen, bankmellanhavanden, växlar, värde
papper och om man så. vill även anförtrodda lånesäkerheter.

Eftersom förskingringar möjliggöras till övervägande del på grund
av bristande kontroll på dessa punkter, är det uppenbart, att revisorerna
böra ägna särskilt intresse åt hithörande förhållanden.

Det är en revisors plikt att tillse, att företagets egna, interna kon
troll på medelsförvaltningen är tillfreds~tällande ordnad. ,Sålunda bör
undersökas, huruvida och på vad sätt frå:n företagets sida några kontroll
åtgärder träffats. Bland dylika vill jag, utan anspråk på full~tändighet,

nämna inventeringar av kassa, bankbehållning och värdepapper genom
direktörer eller speciella kontrollanter, förbud för kassör att föra res
kontra och huvudbok, förbud för kontrolltjänstemän att godtaga total
summor från additionsmaskinlistor, .föreskrift om obligatoriskt utnyttjande
av semester. Revisorn bör även göra sig underrättad om eventuella
släkt- eller nära vänskapsförhållanden mellan förvaltnings- och kontroll..
personal.

Därutöver måste revisorn själv eller genom pålitliga och sakkunniga
ombud (t. ex. assistenter) tid efter annan och utan att därom i förväg
underrätta vederbörande inventera kassa, bankbehållning, v~rdepapper

etc. Att man beträffande bankbesked helst bör införskaffa dylika själv
och ej utan vidare godtaga förelagda besked, hava några omfattande
förskingringsfall lämnat förnyad påminnelse om.

Det är tydligt, att redan vetskapen om förefintligheten, aven dylik
kontroll verkar för~indrande på ev. förskingringsplaner, liksom att trolös
hetsbrott därigenom snabbare kunna upptäckas än eljes.

'Emellertid önskar jag framhålla, att en revisor av ett affärsföretag
visserligen har att iakttaga nödig omsorg vid medelskontrollen, men att
han därför icke kan göras ansvarig för allt som sker. Genom maskopi
mellan flera tjänstemän, geno~ skickligt utförda förfalskningar av räken
skaperna o.' dyl. kunna oegentligheter undgå även den skickligaste revi-
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sors uppmärksamhet. Jag vill ~lär citera ett uttalande aven engelsk
domare i en förskingringsprocess, där revisorn ställdes till ansvar: »the
auditor is a \\7atch-dog, but not a blood-hound». Man bör m. a. o. ej
fordra, att han ständigt skall uppträda såsom detektiv och ständigt miss
tänka allt och alla. Men han bör vaka över att alla kontrollåtgärder
blivit träffade och även iakttagna, som enligt gängse uppfattning anses
vara betryggande.

Medan man har rätt att kräva av varje revisor, som åtagit sig den
ordinarie revisionen av ett affärsföretag, att han skall öva tillsyn över
bokföring och medelsförvaltning i den utsträckning jag nu nämnt, ställer
det sig något annorlunda med avseende på kontrollen över den egent
liga affärsforvaltningen.

Sålunda får man anse, att denna del av revisionen ej alls kommer
ifråga i enmansföretag och mera sällan i handels- eller kommanditbolag.
Icke ens i aktiebolagen kan man under alla förhållanden fordra någon
särdeles ingående förvaltningsrevision. I aktiebolag nled reellt blott en
eller några få i förvaltningsgöromålen aktivt deltagande aktieägare, måste
sålunda förvaltningsrevisionen betraktas såsom en övervägande formell
angelägenhet. Man kan t. ex. i dylika bolag ej av styrelsen fordra så
detaljerade protokoll som eljes. Endast om uppenbara missförhållanden
uppstå, t. ex. om sådan misskötsel av bolaget föreligger, att borgenä
rernas intressen kunna taga skada, är ett positivt ingripande från revi
sorns sida på sin plats.

Eljes är förvaltningsrevisionen en av, de svenska aktiebolagsrevi
sorernas främsta rättigheter och skyldigheter. Endast i Finland hava
revisorerna en liknande befogenhet. I alla andra länder hava de endast
att taga befattning med räkenskaperna utan rätt att begära upplysningar
eller skyldighet att yttra sig om vidtagna förvaltningsåtgärder.

Denna de svenska aktiebolagsreviso~ernas rätt och skyldighet kom
mer till uttryck i lagbestämmelsen om att »styrelsens förvaltning och
bolagets räkenskaper skola granskas av ... revisorer» och därom att
»av revisor begärd upplysning angående förvaltningen ej må av styrelsen
förvägras». Den representerar måhända den svåraste delen av deras
arbete. För att rätt fylla denna uppgift måste revisorn besitta grund
liga insikter i affärsekonomiska spörsmål, förmåga att sakligt och förut
sättningslöst bedöma vidtagna åtgärders lämplighet, varvid hänsyn all
tid måste tagas till de förhållanden som rådde vid tiden för besluts fat
tande, och det kräves vidare en självständig hållning från revisorns sida,
utan påverkan av ekonomiska, släktskaps- eller vänskapsförhållanden.

Utlä:ndska revisorer, som få kännedom om en svensk aktiebolags
revisors ställning i detta hänseende, hålla ofta före, att en förvaltnings
revision kräver hart när övermänskliga egenskaper, revisorerna göras ju
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s. a. s. till en »överstyrelse» i bolaget, av vilken man kunde förvänta,
att den skulle förstå allt vad till affärernas skötsel hör långt bättre än
själva ledningen.

Detta är givetvis en missuppfattning. - Vad det vid förvaltnings
revisionen framför allt kommer an på, är att bilda sig en uppfatt
ning i stora drag om huruvida styrelsen motsvarat aktieägarnas för
troende, eller om den i något viktigt avseende vidtagit för bolagets eko
nomi uppenbart olämpliga dispositioner.

Huru förvaltningsrevisionen i formellt och sakligt hänseende skall
utföras hinner jag ej här inlåta mig på. Jag önskar endast betona, att
det endast alltför sällan i svensk företagshistoria under senare år inträf
fat, att revisorerna framställt ansvarsyrkanden med anledning av felak..
tiga förvaltningsåtgärder, som föranlett bolagets ruin.

I detta sammanhang bör helt kort beröras även revisionsberättelsen.
I lagarna finnes allenast den allmänna:bestämmelsen, att revisorerna över
granskningen skola avgiva en av detn underskriven berättelse. Om dess
innehåll säges intet.

Enligt min mening har man rätt att förvänta sig i varje reVISIons
berättelse dels en kort redogörelse för revisionens förlopp, dels ett utta
lande om räkenskapernas formella förande, dels ett vitsordande om balans 4

samt vinst- och förlusträkningens överensstämmelse med böckerna och slut
ligen ett yttrande ifråga om ansvarsfrihet till styrelsen.

Det kan visserligen förefalla vara viktigt nog för revisorerna att ut
tala sig även om balansräkningens sakliga riktighet, men i detta hän
seende följes i' Sverige allnlänt den principen att göra ett dylikt utta~

lande endast ifall revisorerna i alla avseenden gilla den framlagda balans
räkningen~ Det tar sig då vanligen formen av ett tillstyrkande av balans
räkningens fastställande. Hava revisorerna däremot några erinringar där
emot att framställa, pläga dessa i regel göras under hand till styrelsen,
detta för att' man ej i onödan skall skada bolaget utåt. Emellertid är
det tydligt, att om några mycket väsentliga anmärkningar emot balans
räkningarna äro att göra, eller om styrelsen underlåtit att ställa sig revi
sorernas erinringar till efterrättelse i viktigare fall, revisorerna måste an
mäla förhållandet i sin berättelse.

Man måste härvid dels taga i betraktande det stora ansvar
som drabbar revisorn enligt aktiebolagslagens § 75 och däremot sva
rande bestämmelser, ifall han »uppsåtligen underlåter att göra anmärk
ning» mot oriktig uppgift i handling, som av honom granskats, och dels
straffbestämmelserna i aktiebolagslagens § 132 för det fall att revisor
onödigtvis yppar något av vad vid granskningen av styrelsens förvalt
ning och' bolagets räkenskaper kommit till hans kännedom.

Att på ett riktigt sätt väga de olika intressena emo't varandra är
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givetvis en svår sak. Men i regel torde resultatet bli det, att reviso
rerna i sin berättelse endast påtala uppenbara missförhållanden och för
söka åstadkomma rättelse ifråga om övriga anmärkningar genom fram
ställningar till styrelsen.

Det måste emellertid betonas, att en revisionsberättelse hör till de
handlingar, där man -måste förstå konsten att »läsa mellan raderna» och
måhända fästa större .avseende vid vad den icke innehåller än vid vad
där står.

Jag vill i detta sammanhang erinra om "bestämmelsen i den engel
ska Companies Act, enligt vilken revisorerna i sin berättelse bl. a.
måste angiva, huruvida- enligt d~ras mening balansräkningen är så upp
ställd, att den ger en riktig bild av _bolagets ställning (» a true and cor
rect view of the companyls affairs»). En liknande föreskrift finnes ej i
vårt land, något som våra aktiebolagsrevisorer ofta ha anledning att
känna sig tillfredsställda med.

Vi skola nu· till slut vända oss till den enligt mångas mening må
hända allra viktigaste frågan~ nämligen angående vilka personer, som
l ä m p lig e n b ö r a u ts e s t i Il r ev is o r e r i a f fä r s fö r e t a g.

Det förefaller, som om det enda svaret härpå skulle lyda: endast
sådana som känna till de skyldigheter en revisor har och det ansvar han
ikläder sig, och vilka äro fullt kompetenta att utföra de med ett dylikt
uppdrag förenade åliggandena.

Närmast till hands ligger det väl att söka sådana bland den kate
gori av personer, vilka speciellt utbildat sig för detta slags arbete, och
som helt ägna sig däråt, d. v. s. yrkesrevzsorerna. Härmed har jag
ingalunda velat säga, att dessa skulle vara de enda, som borde utses
till revisorer..

Eftersom frågan om anlitande av yrkesrevisorer ofta varit på dag
ordningen under senare år, skall jag något utförligare uppehålla mig vid
denna.

Yrkesrevisorsinstitutionen är jämförelsevis ung i vårt land, den kan
icke anses vara mer än bortåt 20 år gammal. Det har väl i vårt land
även under 1800-talet funnits enstaka dugande .yrkesrevisorer ~ jag be
tonar uttryckligt, att jag hit endast räknar sådana, som praktiskt taget
uteslutande ägna sig åt revisorsuppdrag - men namnet revisor hade
förr ej överallt särdeles god klang. Det förbands icke så sällan med
föreställningen om gammal, uttjänt eller avskedad bokförare eller för
olyckad affärsman, som »ej hade något annat» att leva på än siffer
revisioner och hjälp med bokföring åt mindre affärsföretag.-

Det år 1899 grundade Svenska Revisorsamfundet - vilken sam
manslutning .under sin första period till övervägande del eller tidvis till
halva medlemsantalet utgj ordes av »biförvärvs» -revisorer - har visser-
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ligen inlagt åtskilliga förtjänster för höjande avrevisorskårens anseende
och för ett allmännare anlitande av fackmän för revisionsarbeten.

l\1en det var först genom Stockholms handelskammares år 1912

fattade beslut om meddelande av auktorisation till revisorer, vilka fyllde
högt ställda anspråk, som det' första stora, steget framåt mot skapande
aven svensk högtstående yrkesrevisorskår togs.

Vad som gjort, att institutionen av genom rikets handelskammare
auktoriserade revisorer, trots en mycket blygsam start, redan hunnit
göra sig så bemärkt, är enligt min mening framför allt att söka i föl
jande omständigheter:

1) kravet på verkligt grundlig teoretisk ekonomisk utbildning, re..
presenterad av kvalificerad handelshögskoleexamen ;

2) kravet på minst tre års praktik hos auktoriserad revisor el. likn.,
varunder vederbörande böra hava tillfälle att sätta sig in i den mång
fald av arbetsuppgifter, som en yrkesrevisor får sig anförtrodda;

3) den ,genom särskild försäkran till handelskammmaren övertagna
tystnadsplikten,.

4) förbudet att driva varje slags affärsverksamhet eller att inneha
sådan tjänst" som kan komma i kollision med intresset av absolut opar
tisk sakkunskap;

5) förbudet att mottaga revisionsuppdrag av företag, i vilket revisor
har direkt eller indirekt intresse (varav bl. a. följer förbud mot innehav
av aktier i det reviderade företaget);

6) den rätt, som tillkommer handelskammaren, att utöva tillsyn
över de auktoriserade revisorernas verksamhet och att utdela varning
resp. återkalla auktorisationen vid vissa slag av försummelser.

Antalet auktoriserade revisorer är f. n. ej mer än 32, av vilka f.ö.
endast omkring 20 uteslutande syssla med revisionsarbete (av de övriga
är huvudparten handelslärare). Man kan tycka, att detta är väl litet
efter så många år. Men dels måste man då betänka, att det ej kan gå
för sig att med en gång skapa en stor kår av fackmän, på vilka så
stora krav ställas som på en auktori~erad revisor. Vidare har utveck
lingen hittills visat, att även om intresset för anlitande av auktoriserade
revisorer är i ~tadig tillväxt, det dock icke är större än att de nu prakti
serande, relativt fåtaliga auktoriserade mycket väl fylla det synliga be
hovet, och att de även skulle kunna åtaga sig rätt väsentligt mycket
arbete därutöver, varvid man naturligtvis får tänka sig ett starkare ut
nyttjande av assist~nters medverkan.

Fråga uppstår nu, om det är lämpligt att genom lagföreskrift~r

eller liknande åtgärder med ,.en gång framkalla ett större behov av yrkes
revisorer än det nu synliga.

Att kräva obligatoriskt anlitande av fackrevisorer alla' aktiebolag,
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banker, försäkringsbolag, ekonomiska föreningar, stiftelser etc., såsom man
från visst håll föreslagit, synes mig i hög grad olämpligt redan av den
orsaken, att vi icke på långt när hava eller inom ritnlig tid kunna få
ett tillräckligt antal kompetenta personer för dylik granskning. - Den
enda möjligheten till genomförande aven dylik föreskrift skulle vara att
sänka anspråken på förbildning till en grad, att hela yrkets anseende
bleve lidande.

Sådan lagföreskrift har ännu icke antagits i något land i världen
med undantag av Rumänien, där förhållandena dock icke äro fullt jäm
förbara med våra, och där man f. ö. är av mycket olika mening om
verkningarna av den sedan 1923 bestående revisorslagen. I föregångs
landet på revisionsväsendets område, Storbritannien, har man icke upp
ställt något krav på anlitande av vissa speciella revisorer. Men utveck
lingen har så småningom gått därhän, att allt flera affärsföretag där an
lita högkvalificerade yrkesrevisorer.

Enligt n1in mening bör man också i Sverige låta förhållandena ut
veckla sig utan' tvångsingripande. Det enda fall, där man hos oss en
ligt min mening borde tänka sig obligatoriskt användande av yrkesrevi
sorer, gäller företag, vars aktier äro börsnoterade. Det måste
anses vara en mycket blygsam fordran, att en av revisorerna i varje
sådant bolag borde vara fackkunnig på revisionsväsendets område.
Ifrågavar~nde företag hava ju åtminstone två revisorer, och det finns så
lunda alltid möjlighet för aktieägarna att s~som revisor n:r 2 välja en
större aktieägare eller en person, som är speciellt branschkunnig inom
företagets verksamhetsområde. - Det förtjänar i detta sammanhang att
betonas, att kostnaderna för anlitande aven auktoriserad revisor i all
mänhet icke ställa sig något väsentligt högre än eljest

Det skulle ha varit av intresse att här ingå på den av riksdags
manne~ Mogård under innevarande år väckta motionen om obligatoriskt
anlitande av sakkunniga revisorer i alla aktiebolag av större omfattning.
Men tiden tillåter mig tyvärr icke att uppehålla mig vid detta förslag~

vilket enligt min åsikt icke rönt den uppmärksamhet det förtjänar.
Man har på sina håll också framställt önskan att staten genom något

sitt organ skulle övertaga auktorisationen av revisorer. Man menar
nämligen, att fara består' för att de av handelskamrarna auktoriserade
revisorerna skulle komma i en beroende ställning gentemot dem, som
de ha att revidera, detta därigenom att i handelskamrarnas revisorsnämn
der sitta personer, som utöva aktiv affärsverksamhet, eller som äro
styrelsemedlemmar i affärsföretag.

För min del kan jag ej finna annat än, att denna farhåga är all
deles ogrundad. Något beroende kunde det bli tal om, allenast ifall en
revisors auktorisation eller överhuvud taget besluten i revisorsnämnden '
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och i handelskamrarna vore beroende aven enstaka nämndledamots
mening. Så länge nu gällande regler för klagomålsförfarandet - till
delande av varning till revisor etc. - äro bestående, och så länge svensk
rättrådighet och ansvarskänsla få göra sig gällande vid domslut även
inför lekmannaförum, lärer ingen på allvar behöva ifrågasätta några miss
bruk av våra handelskammares auktorisationsmyndighet.

Statlig auktorisation av revisorer vore förvisso ingen idealisk lös
ning med tanke på de byråkratiska former, i vilka man då lätt kunde
stelna, liksom med hänsyn till beroendet av politiska omkastningar.
Vissa garantier häremot kunna visserligen tänkas, nlen att förhållandena
ens vid den mest välordnade statliga auktorisation skulle bliva bättre än
vid den, som nu ombesörjes av våra handelskarnmare, har jag för min
del svårt att tro.

Förutom de auktoriserade revisorerna finnas en del 1nindre kvali
ficerade yrkesrevisorer i vårt land, vilka givetvis alltid komma att hava
existensberättigande eftersom ej alla företag hava behov av den högsta
form av sakkunskap.

R~tt talrikt företrädd vid revisionen av aktiebolag är kategorien
biförvärvsrevisorer, som åtaga sig bokföring, siffergranskning och även
ordinarie årsrevisioner på lediga stunder. -Bland dessa biförvärvsrevisorer
finnas många dugande och kunniga personer, framför allt rekryterade

. ur banktjänstemannakåren, liksom även bland tjänstemän tillhörande den
statliga eller kommunala revisionsverksamheten.

Till revisor i aktiebolag synes eljes praktiskt taget vem som helst
duga. Alla yrken och stånd äro representerade bland våra aktiebolags
revisorer. Ja, man skulle nästan kunna säga: också alla åldrar, med
tanke på det för några år sedan bekantgjorda fallet, då en pojke på c:a
15 år fungerade som revisor i sin faders bolag.

En av auktoriserade revisorn Karlgren, Jönköping, uppgjord stati
stik över revisorerna i de uti 1927 års upplaga av Key-Åbergs bekanta
uppslagsbok intagna aktiebolagen visar, att i dessa bolag, som ju dock
endast representera de allra största i landet, anlitas auktoriserade revi
sorer endast i c:a 8 % av samtliga fall. Bankdirektörer och banktjänste
män komma upp i c:a 14 %, övriga kontorsanställda i bortåt 12 %, direk
törer, disponenter, grosshandlare, köpmän o. likn. i 17 %, medan jurister
endast äro företrädda med 3,5 %. Officerare i olika grader anlitas i lika
stor utsträckning som de auktoriserade revisorerna, således i c:a 8 % av
samtliga fall.

Betraktar man i övrigt förteckningen över personer, som erhållit
uppdrag som revisorer i dessa större aktiebolag (med i regel över 300,000

kronor aktiekapital) finner man sådana yrken representerade som: hlnt-
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brukare, sjökaptener, postmästare, nämndemän, flaggunderofficerare, läkare,
handelsresande o. s. v. i rik omväxling.

Även om många av dessa personer hava den bästa vilja att göra
en revision så grundligt och samvetsgrant som möjligt, är det ej säkert,
att de hava förmågan därtill - det brister tyvärr alltför ofta i den
affärsekonomiska skolningen. Och därför få vi ej heller förvåna oss
över de många fallen av missbrukat förtroende från tjänstemäns och
affärsledares sida. Man frågar sig blott med undran, hur länge det
skall fortgå på detta sätt, och hur ofta man i framtiden skall från en.
förskingrares eller försvarsadvokats sida behöva höra anförd såsom för
mildrande omständighet, att »kontrollen var så slapp, att ingen risk för
upptäckt förelåg».

Men icke blott våra bolagsstämmor borde beakta vikten av att utse
kompetenta och ansvarsmedvetna revisorer. Ä ven våra offentliga myn
digheter borde förfara med stor omsorg vid valet av allmänna ombud,
så att det ej upprepas, som man häromåret fick höra från en av läns
styrelsen förordnad revisor: »Det hade fallit sig svårt för honom såsom
ung, och ny revisor, vilken dessutom såsom jurist icke haft större er
farenhet av räkenskapsföring» att upptäcka en förskingring, detta så
myck'et mindre som han ej kunde tro, att en man med sådant anseende,
vilken innehade vasaorden och hushållningssällskapets stora guldmedalj,
kunde vara en bedragare!

Tiden tillåter mig ej att ytterligare uppehålla mig vid den viktiga
frågan om revisor~valet, och jag vill därför söka precisera min stånd
punkt i densamma uti några få punkter:

I) Det borde i lag påbjudas, att av revisorerna i ett aktiebolag ej
mer än en finge vara nära besläktad med styrelsemedlem. Att helt för
bjuda val av släktingar är måhända med tanke på de många familje
bolagen i vårt land mindre lämpligt.

2) Stadgandet i aktiebolagslagens § 72 att till revisor ej må utses
den, som är i bolagets eller styrelseledamots tjänst borde utsträckas till
att omfatta även dem, som äro i tjänst hos företag, i vilket styrelse
medlem intager ledande ställning.

3) I samtliga företag, vars aktier resp. lotter äro föremål för offent
lig börsnotering, borde en av revisorerna vara av handelskammare auk
toriserad revisor.

4) Även i andra företag med stor krets av aktieägare borde det
göras till regel att besätta en av revisorsplatserna med någon högkvali
ficerad yrkesrevisor.

5) Vid utseende av s. k. allmänna ombud och minoritetsrevisorer
borde i mycket större utsträckning än hittills auktoriserade revisorer
komlna ifråga.
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6) Ä ven för revision av konkursbons räkenskaper borde av konkurs
domare företrädesvis auktoriserade ·revisorer användas.

7) I övrigt bör vid varj e val av revisor tillses, att endast personer
med självständigt omdöme, god kännedom om bokföring och affärseko
nomi tillsättas.

8) Något monopol för auktoriserade revisorer bör däremot ej skapas.
Statlig reglering av yrkesrevisionsverksamhete~synes mig ej heller vara
av behovet påkallad.

Jag vill sluta med uttalande av förhoppningen, att alla de, som
hava med tillsättande av revisorsbefattningar att skaffa; skola i vida
högre grad än vad som nu är fallet, göra klart för sig, att revisorskapet
icke skall betraktas blott som en källa till mer eller mindre välbehövlig
biförtjänst eller såsom belöning för allmänt välförhållande utan SOlU ett
ansvarsfullt ~ch kunskapskrävande uppdrag, vilket endast bör läggas i
h~nderna på den, som besitte.r alla härför erforderliga kvalifikationer.

Härefter yttrade sig:

Direktör l. Lublin: Jag tror, att vi alla kunna vara ense därom, .att
inledaren klart och tydligt åskådliggjort huru en revision bör tillgå och, fram
hållit de principer, som därvid böra tillämpas. Jag .vill emellertid ytterligare
framhålla ett par punkter, på vilka revisorerna böra hava sin uppmärksamhet
fästad.

Som inledaren framhöll, kan en revisor göra ofantligt litet för att för
hindra förskingringar. Om förefintlig fortlöpande kontroll inom företaget ej
kan förhindra förskingring eller ens lända till upptäckt därav, så kan man
knappast begära, att en revisor skall kunna åstadkomma mera. Det finnes
emellertid en möjlighet att skydda sig mot förlust på grund av förskingrin
gar, och det är att försäkra dem, som handhava penningar eller värdehand
lingar. I fråga om penningförvaltande företag med stort antal anställda, som
handhava penningmedel, nlåste jag dock av egen erfarenhet säga, att dylik
försäkring av försäkringstekniska skäl praktiskt taget icke är användbar, då
för en effektiv försäkring premierna skulle ställa sig för höga. I sådana
företag måste man helt lita till den inom företaget anordnade inre kontrol
len. För de affärsföretag däremot, där endast ett fåtal personer handhava
penningmedel, blir det en jän1förelsevis liten utgift att taga en försäkring.
Man kan fordra, att den, som anställes i ett dylikt företag och skall hand
hava penningmedel, skall ställa en garantiförsäkring, vare sig premien erläg
ges av honom själv eller av företaget. En samvetsgrann revisor bör rent av
påyrka, att i sådana fall en dylik försäkring tages.

I fråga om granskning av balansräkningen framhöll inledaren, att man
noga måste kontrollera, att tillgångar i varulager och dylikt äro upptagna
till betryggande värden. Man bör elnellertid dessutom kontrollera, att varu
behållningen är till sin myckenhet rätt upptagen. Man· bör fordra, att ve
derbörande till bestyrkande härav framlägga. lagerböcker.

Vid bedömande aven balansräkning måste man också taga hänsyn till
en annan on1ständighet. Alla siffror kunna vara riktiga och tillgångarna,
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som den brukliga termen lyder, vara upptagna till fullt betryggande' värden,
och dock kan balansräkningen vara nlissvisande. Det kan nämligen förefin
nas något som, .om det kommer till synes i balansräkningen, skulle kunna
helt förrycka densamma. Jag syftar på sådana avtal, särskilt leveransavtal
angående köp eller försäljning, SOlU binda företaget för längre eller kortare
tid efter tidpunkten för bokslutet. I regel torde affärsföretag ej bokföra så
dana avtal .och ofta ej heller protokollföra dem. Detta kan man knappast
fordra, då det gäller företag, där sådana avtal kunna träffas snart sagt dag..
ligen. En revisor 'får därför ej nöja sig med granskning enbart av böckerna
och protokollen utan måste granska även orderlistor, kontrakt och event. kor
respondens ID. m~ En sådan granskning utgör .en mycket viktig uppgift för
revisor.

Inledaren har framhållit, att man bör anlita yrkesrevisorer. Jag är också
av den uppfattningen, att sådana böra komma till större användning. Där
utöver måste man emellertid fordra, att när det gäller specialbranscher, också
branschkunskapen finnes representerad inom revisionen. Man kan nämligen
icke begära, att yrkesrevisorerna skola behärska alla branscher.

Valet av revisorer bör naturligtvis göras med största omsorg, och upp
draget får ej, som ofta sker, lämnas åt anhöriga och goda vänner, som icke
taga en revision så allvarligt. Det är också viktigt, att man tillerkänner re
visorerna ett tillräckligt arvode. I det fallet syndas det ofantligt mycket.
Man ser ofta att till revisorerna, även i jämförelsevis stora företag, arvodena
utgå med endast ett par tre hundra kronor. Arvodena böra vara så tillmätta,
.att man av revisorerna· skall kunna fordra, att de åt utförandet av sitt upp
drag ägna ett ingående och intresserat arbete.

Direktör Albin Johansson: Jag begärde ordet, därför att jag tycker,
att det låter så fult, när man som den centrala punkten i denna fråga anför
förskingringsnlomentet och de oärligheter, som begås. Det förefaller lnig
'Som onl man, när man vill propagera för en sak, icke borde tillgripa
argument, som äro så pass kraftiga, att de stöta bort intresset. Om jag sit
ter på en bolagsstämma och det där sonl motiv för anställandet aven yr
kesrevisor anföres, att det begås en massa förskingringar, så vill jag icke
gärna rösta för anlitandet aven sådan revisor, om det skall göras liktydigt
med att jag vill undvika förskingringar av män, sonl jag kanske känt under
många år. Det synes mig vara mycket länlpligare att propagera på det sät..
tet, att man säger, att om vi taga en auktoriserad revisor, kunna vi draga
nytta av hans kännedom om organisationen av räkenskapsväsendet och vi få
möjlighet att göra betydande besparingar genom en enklare oeh rationellare
organisation, samtidigt som kontrollen vinner i effektivitet. Det är kanske
icke så stor skillnad mellan denna synpunkt och den som inledaren lade
huvudvikten vid, men jag tror, att det har rätt n1ycket att betyda, när man
söker genomföra en planmässig kontroll genom yrkeskunniga revisorer.

Jag kan nämna, att inonl Kooperativa förbundet ha vi på frivillighetens
väg fått alla konsumtionsföreningar så när som på ett femtiotal att anlita
sakkunniga revisorer. Detta har emellertid icke gått till så, att vi varnat
dem för förskingringar, utan vi ha sagt dem, att här finnas personer, som
kunna vara till hjälp för åstadkommande aven rationell organisation. Det
förefaller mig, som Oln industriens män mycket lättare skulle påverkas genom



sådana argument än genom anförandet av den synpunkt, som här blivit satt
i förgrunden.

Jur. lic. Ivar Sjögren: Jag :vill fästa uppmärksamheten på ett speciellt
spörsmål, som berördes av professor Sillen, nämligen frågan om jäv för re
visorer. I aktiebolagslagen finns endast en jävsbestämmelse ; denna är av
det innehållet, att till revisor icke må utses den, som är i styrelseledamots
eHer i bolagets tjänst. Professor Sillen ifrågasatte en utvidgning av jävsbe
stämmelsen bl. a. i den riktningen, att även släktskap skulle utgöra jäv. Han
gjorde emellertid därvid det förbehållet, att med hänsyn till vissa bolag, näm~
ligen familjebolag, det skulle vara nödvändigt att anordna saken så, att även
en nära befryndad skulle kunna utses till revisor; och han föreslog därför,
att den ene av bolagets rev~sorer skulle få vara en nära befryndad.

Emellertid torde' saken ligga så till, att det å ena sidan innebär vissa
vanskligheter att helt generellt medgiva för vilket företag SOlU helst, att den
ene revisorn skulle få vara en nära befryndad med styrelseledamöter, men å
andra sidan äro vissa familjebolag av den karaktären, att man icke vill till
revisor utse någon utomstående, vilken icke genom släktskap eller eljest har
gemensamma intressen med bolaget. Man borde då kunna tänka sig en an~

nan anordning, exempelvis den, att släktskap visserligen stadgades såsom jäv
vid val av revisorer, men att samtidigt det förbehållet gjordes, att jäv enligt
denna bestämmelse - liksom vittnesjäv enligt rättegångsbalken - skulle
kunna eftergivas, om alla aktieägare vore ense därom. Då 'skulle situationen
bliva den, att vid val av revisorer skulle för aktiebolag i gemen gälla ett
sådant jäv, att nära befryndad icke kunde få utses till revisor; men möjlig
het skulle förefinnas i ett familjebolag att utse en nära anförvant till revisor,
om alla aktieägarna vore ense därom. .På så sätt skulle man få en regel,
som icke medförde några olägenheter av det slag, som måhända kunna an
ses vidlåda den av professor Sillen föreslagna bestämmelsen.

Beträffande jävsfrågan vill jag ytterligare erinra därom, att det i Dan
mark nyligen framlagda förslaget till aktiebolagslag innehåller mera vidsträckta
jäv för revisorer än vår lag; så torde även vara förhållandet i den gällande
norska aktiebolagsrätten.
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Bankdirektör O. Rydbeck: Professor Sillen framhöll i sitt föredrag vik
ten av att bolag i allmänhet i större utsträckning anlita yrkesmässigt ut
bildade revisorer, och han .påpekade också, att för att så skall kunna ske
måste det finnas ett tillräckligt antal sådana kompetenta personer. Han om..
nämnde i detta sammanhang, att antalet auktoriserade revisorer för närvarande
uppgår till allenast 32 stycken, och detta trots att institutionen nu är 16 år
gammal. Det är ju uppenbart, att om· man vill, att alla större företag skola
använda auktoriserade revisorer, måste man också sörja för att det ·finns ett
tillräckligt antal sådana till förfogande. Det är därvid icke endast tillräck
ligt, att de finnas i erforderligt antal, utan de måste också vara spridda över
landet, och de måste ha varierande specialiteter och varierande fackkännedom.
Man kan icke tänka sig, att ett trävarubolag i Norrland skall anse sig be
tjänt med en auktoriserad revisor, vars utbildning varit huvudsakligen förlagd
till Stockholm. Ett sådant bolag har naturligtvis behov av någon, som icke
fullständigt saknar kännedom om den bransch, i vilken han skall revidera.

Jag hade nästan väntat mig, att professor Sillen skulle ha redogjort för
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ett förslag att råda bot på den nuvarande uppenbara bristen, som han själv
kommit fram med och som var föremål för diskussion vid det senaste handels
.kammarmötet i Sundsvall i juli månad i år. Detta pro'fessor Sillens förslag
tog sikte på den omständigheten, att Handelshögskolan i Stockholm är den
institution, som har att leverera alla auktoriserade revisorer, i så måtto att
avläggandet av revisorsexamen vid Handelshögskolan är ett ay villkoren för
att kunna bliva antagen till auktoriserad revisor. Det finns visserligen en
dispensbestämmelse, som medger handelskammarens revisorsnämnd att i vissa
fall göra avsteg från detta villkor, men man har ansett, att denna dispens
bestämmelse mera hade sin tillämpning under institutionens. första tid och
nUluera icke egentligen bör komma till användning. Det är emellertid klart,
att man knappast kan vänta en så stark ökning av de auktoriserade revi
sorernas antal, så att behovet kan fyllas även nä:r propagandan för anlitandet
av auktoriserade revisorer haft åsyftad verkan, därest nIan endast har att
räkna med dem, som genomgått Handelshögskolan.

Detta är' den ena synpunkt, som jag förmodar ligger bakom professor
Sillens förslag. Den andra synpunkten torde ha varit den, att man nog på
sina håll har dragit sig för att uteslutande eller huvudsakligen använda auk
toriserade revisorer under förmenande av att dessa visserligen besitta goda
bokliga kunskaper men ha alltför liten erfarenhet för att kunna vara respek
tive företag till den nytta, som de vänta aven auktoriserad revisor. En
sådan förmodan ligger ju nära till hands inför en ny institution, vars med
lemmar ju till stor del äro rätt unga och sannolikt först efter något antal år
hunnit samla tillräcklig praktisk erfarenhet.

Å andra sidan har det vid de kungörelser om revisorsauktorisation, som
tid efter annan utfärdas av handelskammaren, visat sig, att nlånga sökande
ha anmält sig, som förefalla att ha stora förutsättningar att kunna bliva goda
revisorer men som sakna de teoretiska kompetensförutsättningarna. Handels
kammaren har många gånger befunnit sig i ett mycket svårt läge, då den
varit övertygad om att en sökande skulle bliva en utmärkt revisor men till
följd av de gällande bestämmelserna ansett sig böra .avslå den begärda auk
torisationen.

Det förslag, som professor Sillen framlagt, och som nu är under över
vägande, går ut därpå, att man skulle skapa en möjlighet för dylika per
soner att på något vis styrka sin teoretiska kompetens. Det kan ju exempel
vis vara män, som ha gått igenom Handelshögskolan men icke dess revisors
kurs, som ha kommit ut i det praktiska livet och som ha funnit, att deras
läggning ligger just åt revisorshållet, och med intresse ägna sig just åt den
sidan av affärsverksamheten. Det borde förefinnas någon möjlighet för så
dana personer att förbättra sin teoretiska kompetens och att ådagalägga, att
de ha förvärvat den, så att de skulle kunna godkännas såsom auktoriserade
revisorer.

Man har då föreslagit, att en .dylik efterprövning icke skulle kunna
ifrågakomma annat än för personer, som ha uppnått en viss minimiålder.
Deras högre ålder skulle så att säga innebära en garanti för att de i övrigt
verkligen kunna anses ha förutsättningar för revisorskallet och kanske också
en garanti för att de under tiden skola ha skaffat sig tillräcklig erfarenhet
för yrket.

Denna tanke har dryftats inom handelskammaren. Den har i allmänhet
vunnit mycket stora sympatier, men' det har också framställts ganska stora
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betänkligheter emot densamma. Man har förmenat, att något sådant skulle
vara att låta själva den auktoriserade revisorsinstitutionen komma på avvägar.
Man anser att detta skulle komma att minska revisorernas teoretiska kompe
tens och därmed också deras auktoritet. För min del delar jag icke den
uppfattningen. Jag tror, att man skulle göra hela institutionen en stor tjänst,
om man skapade ett större antal kapabla kandidater för revisorsplatserna i
de olika företagen. Man skulle därigenom också säkerligen göra respektive
företag en stor tjänst, ty det torde väl icke vara något tvivel underkastat, att icke
professor Sillen har satt fingret på en mycket betänklig punkt i det svenska
aftärslivet, nämligen den bristande respekten för en sakkunnig revision.

Professor Sillens förslag till en utvidgning av institutionen med auktori
serade revisorer ligger nu under behandling. En kommitte tillsattes vid mötet
i Sundsvall, och jag förmodar, att man har att vänta något yttrande över
förslaget från denna kommitte under vinterns lopp.

Fil. dr G. Dalen: Det var en uppgi.ft i professor Sillens inlednings
föredrag , SOln verkligen förvånade mig, och det var, att av affärsföretagens
revisorer endast 8 % voro auktoriserade. Jag delar nämligen direktör A.
Johanssons uppfattning, att det för affärsföretagen själva är av utomordentligt
stor vikt att ha en auktoriserad revisor, dels för att förebygga förskingringar
- även om det låter illa - dels för att förbättra bokföringssystemet och
erhålla bättre kontroll. Man måste då fråga sig, varför de auktoriserade re
visorerna för närvarande användas så litet. Det kan' ju hända, att det på
en del håll icke finnes några sådana revisorer att tillgå, men jag tror också,
att efterfrågan varit mindre än den borde vara. Det råder nog en viss miss
tänksamhet gentemot den auktoriserade revisorn. Man har ofta den uppfatt
ningen, att den auktoriserade revisorn är väl mycket· teoretiker, väl mycket
siffergranskare och väl litet affärsman. Man behöver icke ha varit med om
att göra upp eller granska så värst många bokslut - särskilt gäller detta
om den nu passerade kristiden - för att man skall förstå, att det finns
ganska stora möjligheter att göra ett bokslut nler eller mindre förståndigt.
Man får därför icke vid bedömandet blint bara följa 'siffrorna) vilket man
fruktar, att teoretiskt lagda granskare gärna skulle vilja göra.

Inledaren talade om att ifall ett bokslut visar ett överskott på 800,000

kronor, får man vara glad, om denna siffra är riktig på 100,000 kronor när.
Det är detta ord »riktig», som jag skulle vilja opponera mig emot. Det kan
vara precis lika riktigt att redovisa ett överskott på 600,000 eller 1,000,000

kronor, därför att det är så många faktorer, som här spela in och som kunna
medföra, att bokslutet bör göras mer eller mindre försiktigt. ' Det är särskilt
en post, som måste bliva föremål för ett rätt osäkert bedömande, och det
är posten »o'säkra fordringar». Det blir alltid en omdömesfråga, om de
skola tagas med helt eller delvis eller vilken säkerhetsmarginal, man bör
räkna med. Man måste kunna bedöma bolagets utvecklingslnöjligheter och
ställning över huvud taget för att kunna avgöra, om man skall taga en liten
säkerhetsnlarginal eller en stör sådan. Under vissa förhållanden måste den
tagas mycket stor. Under åren 1921-22 fanns det nog många svenska
bolag, som' till och med gjorde säkerhetsmarginalen negativ, och jag tror, att
det var fullt riktigt under då rådande förhållanden. Hade man då haft en
teoretisk siffergranskare, som icke medgivit någon tolerans, skulle han ha
åstadkommit mycket större skada än gagn. Jag tror därför, att en auktori-
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serad revisor måste, på samma gång som han är en god teoretiker och siffer
granskare, också vara en god affärsman. En hel del industriledare ha nog
för närvarande en viss fruktan för att få en revisor med för mycket teoretiska
och för litet affärssynpunkter.

För min del anser jag, att när det är mycket växlande konjunkturer,
är det bolagsledningens skyldighet att räkna med säkerhetsmarginaler för att
det icke skall bli för stora kastningar i utdelningar och aktievärden. Jag
vet ju icke, om det varit berättigat, men på mig har det verkat mindre
riktigt, när exempelvis Sockerbolaget ett år utdelat 6 %, det därpå följande
året 2 % och året därpå 4 %. En sådan utdelningspolitik medför så pass
stora förändringar i aktiernas notering, att det förefaller mig, som om det
varit klokare att utjämna överskotten en smula före bokslutens framläggande.
Så stora kastningar böra om möjligt förebyggas. Det är ur denna synpunkt,
som j ag anser, att en revisor bör icke blott vara teoretiskt utbildad utan
också ha öppen affärsblick, så att han kan medverka i rätt riktning.

Revisor G. Lindahl: Jag tillät mig begära ordet med anledning av de
framförda anmärkningarna att de auktoriserade revisorerna skulle- vara alltför
teoretiska. Jag tror, att detta påstående tarvar en gensaga. Även om det
är sant, att man av de auktoriserade revisorerna begär en viss teoretisk ut
bildning, är det därför icke sagt, att dessa äro i avsaknad av praktisk erfa
renhet. Flera av oss ha praktisk erfarenhet från olika affärsföretag, och även
om andra vid början av sin bana sakna praktisk erfarenhet, få de under sin
revisionsverksamhet tillfälle att förvärva kännedom om och inblick i det prak
tiska affärslivets synpunkter. Det är heller icke sant, att man föredrar en
revisor, som har praktisk erfarenhet från ifrågakommande bransch.

För övrigt är det också så, att man kan utläsa en hel del av företagens
siffror. En teoretiskt utbildad revisor kan redan genom en ingående analys
av siffrorna draga åtskilliga slutsatser rörande ett företags skötsel. På sätt
och vis skulle man nog kunna säga, att den anmärkning, som man här har
gjort mot de auktoriserade revisorerna, innebär detsamma} som om affärs
världen skulle frånkänna nationalekonomer, som icke själva ha någon prak
tisk erfarenhet, -all omdömesgillhet beträffande affärslivet och den utveckling,
det kan taga. Nu tror jag dock, att det allmänt erkännes, att nationaleko
nomerna i vårt land ha en mycket god blick på affårslivet, och jag tror mig
vara berättigad att draga en parallell beträffande de auktoriserade revisorernas
förmåga att bedöma ett affärsföretags skötsel. Tack .vare en god teoretisk
utbildning kan en revisor vid granskningen av ett företags räkenskaper utläsa
riktigheten och säkerheten av företagets kalkyler och resultaten av olika trans
aktioner och därigenom och vid hänsyn till de allmänna konjukturerna och
förutsättningarna få en god inblick i huru detta skötes. Jag håller därför
före, att den framkomna kritiken i avseende å revisorernas bristande prak
tiska synpunkter är betydligt överdriven.

Det sägs vidare} att de auktoriserade revisorerna äro så få, att de icke
kunna fylla det behov, som föreligger. Det är ganska underligt att man på&
står detta, då det från inledarens siqa påpekats, att dessa revisorer äro i till
fälle att mottaga flera uppdrag. Att det icke finns flera, torde alltså bero
på att de icke användas i någon större utsträckning. Vi komma därvid- in
på den synpunkt, som doktor Dalen berörde. Det är nog så, att de aukto
riserade revisorerna anlitas i mindre utsträckning än önskvärt vore. Detta
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eller rättare denna utveckling ha vi för övrigt gemensamt med många andra
länder. Jag kan nämna, att jag helt nyligen såg ett referat från ett samman
träde av revisorer i någon av de västra staterna i Amerika, där det offent
ligen uttalades, att bara för 2 o år sedan ansågs det i Amerika icke nödvän
digt att anlita auktoriserade revisorer för revision. Om man jämför det för
hållandet med den ställning, som de auktoriserade revisorerna för närvarande
ha i Amerika, förstår man, vilken underbar förändring, som under de sista
2 o åren ägt rum i detta land. Det meddelades också i det nyssnämnda refe
ratet, att för att ett företag nu skall få kredit i en bank, fordrar banken, att
företaget anlitar auktoriserad revisor, som kan yttra sig angående balansräk
ningen. Kunde vi komma lika långt i vårt land, skulle det nog finnas plats
för flera auktoriserade revisorer, och jag tror, att antalet då också skulle snabbt
växa. Det har numera utgått så pass många årgångar från Handelshögskolan,
att det nog finns tillräckligt material för att fylla behovet. Det vore dock
kanske önskligt, att de bestämmelser, som nu finnas, i viss mån komplette
rades eller förändrades, så att man av dem sonl ägde förutsättningar för revi
sorsyrket även begärde erfarenhet från det praktiska affärslivet, för att de
skulle erhålla auktorisation som revisor. Vid den omprövning av bestäm
melserna, som nu pågår, borde man kanske också taga denna synpunkt under
övervägande.

Marinintendent T. Låftman: Professor Sillen nämnde, att den bestäm
melse om jäv för revisor, som nu finnes, borde ytterligare utvidgas, men
han framhöll samtidigt, att utvidgade jävsbestämmelser kunde komma i kol
lision med andra önskemål, vilket kunde medföra stora, kanske oöverstigliga
svårigheter att få en ändring till stånd. Jag föreställer mig, att denna jävs
fråga skulle kunna lösas på ett tämligen enkelt sätt, om man bestämde, att
i de större företagen åtminstone en av revisorerna skulle vara yrkesrevisor.
Om man därjämte uppställde de strängare jävsbestämmelser, som professor
Sillen antydde, endast gentenlot denne, tror jag, att mycket och kanske till
räckligt skulle vara vunnet. Beträffande. övriga revisorer, alltså de som skulle
representera den speciella branschsakkunskapen, skulle jävsbestämmelserna icke
göras så stränga, med undantag möjligen för släktskapsförhållande till styrelse
medlemmar, direktören eller ledande företagschefer.

Beträffande anlitande av yrkesrevisorer inom familjebolagen har man fram
hållit, att många familjebolag äro av sådan beskaffenhet, att delägarna icke
vilja, att främmande personer skola få granska deras verksamhet. Jag tror
dock icke, att detta är ett krav, som det allmänna har något intresse av att
stödja. Det är ju klart, att just i familjebolag finnas en hel del delägare,
såsom änkor och barn eller andra personer, vilka äro i den ställningen, att
de icke kunna göra sina 'intressen gällande emot en styrelse, som består av
några av de förnämsta medlemmarna av släkten. De kanske just därför icke
våga påpeka saker, som kunna anses vara felaktiga och SOUl försvaga familje
bolagets ställning eller som skada de medlemmars intressen, som stå så att
säga mera i periferin. Det skulle givetvis vara till stor både principiell och
aktuell nytta, om i' ett sådant bolag insattes en opartisk yrkeskunnig revisor.
Farhågan för att denne skulle kunna röja några hemligheter är nog ogrundad.
Det må ihågkommas, att de auktoriserade revisorerna och även de yrkesrevi
sorer, som tillhöra Svenska RevisGrsamfundet, ha avlagt en förbindelse, som
förhindrar dem att på någ.ot sätt yppa saker, som de få taga del utav under
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sin revisionsverksamhet. Om de bryta denna förbindelse, bliva de fråntagna
auktorisationen eller strukna ur Rev'isorsamfundet.

Beträffande frågan, huruvida de auktoriserade revisorerna skulle kunna
befaras vara väl mycket teoretiskt betonade och icke besitta den praktiska
erfarenhet om affärslivet, sonl detta kräver aven revisor, är nog den faran
icke så stor. I varje fall minskas den givetvis med varje år, som går. Natur
ligtvis skulle det vara till fördel, om revisorsutbildningen kunde kompletteras
på det sättet, att, sedan en person genomgått Handelshögskolan och där av
lagt s. k. revisorsexamen samt därefter tjänstgjort hos en auktoriserad revisor,
han skulle släppa sitt revisorsarbete för en tid och taga anställning, helst i
mer eller mindre ledande befattning, inom affärslivet för att på så vis för
värva den praktiska rutin, som vi vilja, att en revisor skall ha. Om sådana
personer sedan ginge tillbaka till revisorsverksamhet, så torde det vara ganska
troligt, att man skulle få revisorer, som bäst skulle tillgodose det krav på
praktiskt omdöme och erfarenhet, som nu göres gällande från industriens och
affärslivets sida.

I detta san1manhang skulle jag också vilja beröra det av professor Sillen
framlagda förslaget att genomföra vissa förändringar avseende villkoren för'
revisorsauktorisation, vilket förslag här omnämndes av bankdirektör Rydbeck.
Jag tror för min del, att såväl i denna verksamhet som då det gäller andra
nya institutioner, det är nödvändigt att ha vissa övergångsbestämmelser. Då
handelskammaren började med revisorsauktorisationen, tillämpades också en
sådan övergångsbestämmelse såtillvida, att ett visserligen mycket begränsat
antal revisorer, som drivit en framgångsrik revisorsverksamhet under många
år, blevo auktoriserade, ehuru de icke hade avlagt examen vid Handelshög
skolan. Jag föreställer mig emellertid, att denna övergångsbestämmelse till..
lämpades en alltför kort' tid. Den skulle enligt min mening ha utsträckts
att gälla alla dessa sexton år, som den auktoriserade revisorsinstitutionen fun
nits till. Det finns otvivelaktigt ett mycket stort antal mycket kompetenta
och mycket skickliga revisorer, som icke ha blivit auktoriserade helt enkelt
därför att Handelshögskolan icke fanns till på den tid, när de genomgingo
sin utbildning. De ha emellertid under en lång följd av år praktiskt för
värvat en revisorsutbildning, som med undantag av, om jag så får säga, den
mera vetenskapligt teoretiska, gör dem fullt lika kompetenta som de auktori
serade revisorerna. Ett omsorgsfullt och omdömesgillt urval från' exempelvis
handelskammarens revisorsnämnd bland sådana revisorer skulle helt säkert
möjliggöra en omedelbar relativt ~tor ökning av de auktoriserade reviso
rernas antal.

Det har sagts icke här utan även vid flera andra tillfällen, då dessa frå
gor diskuterats, att bristen på kvalificerade yrkesrevisorer utgör ett hinder för
industrien och affärsvärlden att i större utsträckning anlita sådana, och i varje
fall utgör denna brist ett alldeles bestämt hinder för någon allmän bestäm..
melse om att sådana revisorer skola anlitas. Skola vi vänta på att tillgången
på särskilt kvalificerade yrkesrevisorer skall bliva tillräckligt stor för att fylla
önskvärda behov, innan vi föreskriva att sådana revisorer skola anlitas, då
komma vi aldrig att kunna genomföra en sådan bestämmelse. Tillvägagångs
sättet bör nog snarare vara det, att man först skall, om också icke på lag
stiftningens väg så dock genom den allmänna opinionen inom ledande kretsar
av vår industri och vårt affärsliv, framtvinga användandet av yrkesrevisorer
inom företag, som vilja åtnjuta anseendet hos allmänheten att formellt och
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reellt tillvarataga allmänhetens, borgenärernas och aktieägarnas intressen i före
taget. Skulle det då visa sig, att de auktoriserade revisorerna och de av
Svenska Revisorsamfundet godkända yrkesrevisorerna icke räcka till, då måste
man ad interim använda andra yrkesrevisorer till dess tillgången blir större.
Då komma säkerligen en hel del personer, som väl lämpa sig för revisors
yrket men som icke nu ägna sig åt detsamma på grund av de osäkra för
tjänstmöjligheterna, att ge sig in på denna bana, och jag ·föreställer mig, att
tillgången inom kort skall visa sig bliva fullt tillräcklig. Därmed skulle bris
ten på fullt kvalificerade yrkesrevisorer icke längre utgöra något hinder för
genomförandet av lagbestämmelse om, att sådana revisorer skola anlitas.

Domänkamrerare Mårten Granqvist: Man måste vara mycket tacksam
mot Nationalekonomiska . föreninge~ för att den tagit upp denna fråga till
överläggning. Såsom inledaren framhöll, är det de många förskingringarna.
hur fult det nu än låter, som varit drivfjädern härtill. Var och en vet ju,
hur många personer som därigenom råka i olycka och hur deras anförvanter
bliva oförskyllt lid~nde. Även om det kanske går en smula vid sidan om
det egentliga ämnet, kan jag därför icke underlåta att beröra något vad som
kan göras för att minska på antalet förskingringar.

Var· och en kan ju förstå, att man icke kan nå detta mål genom en
aldrig så sträng revision. När samma person skall sälja en vara, bära upp
pengarna och bokföra dem, är det ju nästan omöjligt att komma åt oegent
ligheter. En mycket effektiv åtgärd - i det fallet syndas det mycket både
i statlig och enskild tjänst - är att icke sätta personer med mångårig kro
niskt dålig ekonomi till redogörare. Sådant borde förhindras. I statens
tjänst är det ju ofta pappersmeriter, som äro de avgörande, och det är där~

för svårt att få en rättelse till stånd, men man borde göra klart för sig, att
den, som gör en person till redogörare, ådrager sig därmed ett mycket drygt
ansvar~ om han icke först gjort klart för sig, att vederbörande kan sköta sin
egen ekonomi. Det är en egenskap, som är medfödd, och de, som icke ha
den, komma med matematisk visshet förr eller senare att bliva förskingrare.
Jag har en gång själv försökt att avstyra, att en person med dålig privat
ekonomi skulle bli redogörare, och Inan frågade mig då, on1 jag ansåg, att
alla personer med dålig ekonomi också vore ohederliga. Jag svarade, att
det tror jag visst icke, men om nlan med ohederlig menar en person, som
när han behöver tio kronor. för dagens oundgängliga behov, lånar dem ur
kassan, i avsikt att lägga dem tillbaka nästa dag, då är en mycket stor pro-
cent av svenska folket ohederligt. •

Amanuens H. Hörlin : Jag skulle vilja påpeka en uppgift för en revi
sor, som inledaren icke tog upp. Genom min verksamhet har jag varit i
tillfälle att gå igenom ett stort antal svenska aktiebolags balanser. Som be
kant avsätta bolagen i många fall pensionsfonder till sina anställdas bästa.
Numera betrakta tjänstemännen dessa fonder som en intjänad lön, som utgör
ett tillskott till deras ordinarie avlöning. Alltför ofta har jag emellertid fun
nit, att när ett bolag aven eller annan anledning gått med förlust, styrel
sen utan att blinka föreslår, att den avsatta pensionsfonden skall tagas i an
språk för att täcka det tillfälliga underskottet. Jag måste säga, att när jag
sedan finner, att revisorerna i sin berättelse utan vidare tillstyrka ett dylikt
förslag, gör det ett pinsamt intryck. I ett sådant fall sk~lle revisorerna tjäna



144 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 18 OKTOBER 1928

både tjänstemännens, företagets och sitt eget intresse bäst genom att ställ
sig på de anställdas sida och avstyrka en sådan disposition av pension~

fonden.

Professor O. Sillen: Jag vill först taga upp vad bankdirektör Rydbecl
hade att säga om det förslag, som jag framlade för handelskammaren i Stock
hohn i början av somnlaren angående ett sätt att tillämpa bestämlnelsen on
att i vissa fall andra teoretiska prov än ekonomisk examen skulle godkänna
för auktorisation. Bankdirektör Rydbeck har på ett så utomordentligt klar
sätt redogjort för mitt förslag, att jag icke själv skulle kunnat göra det bättre
och jag behöver därför endast nälnna något mera om ett motiv, som jaJ
haft vid framläggandet av förslaget. Jag har funnit, då jag studerat revisors
förhållandena i olika länder, att det egentligen endast är i Sverige, som mal
gått så långt i kravet på teoretisk utbildning, att man praktiskt taget givi
en handelshögskola monopol på utbildningen. I praktiskt taget alla andr:
länder med högtstående revisorskår anordnas exalnina antingen genom rev]
sorsföreningarnas försorg eller, som fallet är i Tyskland, genom handelskarn
rarnas försorg, och därvid ser man naturligtvis till att kraven sättas tillräck
ligt högt. Jag har nu för min del ansett, att Ulan borde bereda en liknandl
möjlighet för vissa grupper av personer här i landet, sonl icke haft till fäll l

att gå igenom Handelshögskolan och som nu äro" för gamla för att kunn:
göra det. Jag vill emellertid alldeles särskilt stryka under, att det icke ä
min mening, att man skall" låta kraven i den examen, som de skulle undergå
bliva väsentligt lägre än de krav, som för närvarande ställas vid examen pi
Handelshögskolan. Möjligheten till utbildning i teoretiskt avseende finne
bl. a. i den litteratur, som är tillgänglig. Men lätt skulle den av mig ifråga
satta examen ingalunda bliva. Jag är rädd för att intendenten Låftman skull l

bliva besviken, när han finge se åtskilliga av dem, som han tänkt sig uta]
vidare skulle bliva auktoriserade, försöka gå igenom detta prov. Det är jl
möjligt, att andra bestämmelser än dem jag tänkt mig bättre skulle tjäna de
avsedda ändamålet, men enligt min mening är det alldeles nödvändigt at
här i landet uppställa höga krav på teoretisk utbildning, såsom fallet är
alla länder med en högtstående revisorskår. Jag bör för ordningens skul
dock betona, att jag givetvis icke vill föreslå högre krav i en sådan examel
hos oss än som ställas i andra länder. Av erfarenhet vet jag, att fordrin
garna vid revisorsexamen i utlandet ungefär motsvara dem, som nu gälla vi<
examen på Handelshögskolan i Stoc~holm.

Några av talarna ha sagt, att de auktoriserade revisorerna icke skull l

besitta tillräcklig branschkännedom för att kunna åtaga sig granskningen a'
ett företag inom en speciell bransch. Det är naturligtvis alldeles otänkbar
att fordra, att en auktoriserad revisor skall grundligt känna till alla branscher
Det är emellertid icke heller min mening, att man skulle fordra, att endas
auktoriserade revisorer skulle få fungera såsom ordinarie årsrevisorer i vån
aktiebolag. Min mening och jag tror också de flesta auktoriserade revisorer:
mening är den, att den bästa ordningen föreligger, då en av revisorerna ä'
sakkunnig på kontrollens, räkenskapsväsendets och revisionens områden sam
i fråga om allmänna affärsekonomiska frågor, medan den andre eller de andn
revisorerna företräda den speciella branschsakkunskapen. Därmed torde del
frågan bliva fullt tillfredsställande ordnad. Jag kan icke gärna tänka mig
att den auktoriserade revisorn skulle vilja lägga sig i den branschsakkunnige:
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åtgöranden i en punkt, där deras intressen möjligtvis gå isär) men där
branschkännedolnen måste anses vara den utslagsgivande faktorn.

Doktor Dalen yttrade, att nlan ibland var rädd för att' de auktoriserade
revisorerna skulle vara väl teoretiska och väl litet affärsmän. Den sista frå
gan kanske redan får anses besvarad genom vad jag nyss anfört rörande
branschkännedomen. Jag tror icke heller, att någon mera allvarlig farhåga
behöver föreligga i fråga om den auktoriserade revisorns övervägande teore
tiska intresse. När jag i mitt inledningsföredrag talade om ett bokslut med
c:a 800,000 kronors vinst, så sade jag, väl att märka, ingenting on1 den
riktiga vinsten. Jag aktar mig alltid mycket noga för att tala bm den» rik
tiga» vinsten, ty jag vet, att man kan komma fram till .mångaolika vinst~

belopp. Jag sade »verklig» vinst, men jag använde citationstecken alnkring
ordet verklig, vilket ju icke kunde framgå vid mitt lnuntliga anförande. Som
jag under mina föreläsningar ,brukar framhålla, kan man alltid tvista om vad
som skall anses vara den verkliga vinsten. 'Emellertid vill' jag 'framhålla, att
ett affärsföretags »verkliga» vinst icke alls behöver sammanfalla med den
vinst, som företaget av olika skäl kan anse det lämpligt att redovisa. De
båda vinstbegreppen kunna gå mycket starkt isär. Jag delar fullkomligt dok
to~ Dalens uppfattning, att våra affärsföretag särskilt under de senare krigs
åren och de följande krisåren redovisade alldeles på tok för stora vinster
och borde ha varit mycket försiktigare vid uppgörandet av sina bokslut. Jag
känner emellertid för min del icke till ett enda fall, där en auktoriserad re
visor skulle ha satt sig emot ett för starkt bildande av dolda reserver i ett
företag. Snarare tror jag, att de auktoriserade revisorerna äro särskilt ange
lägna om att dolda reserver skola finnas för uppvägande av de många risker,
som ett affärsföretag kan komma att stå. Det skulle vara mycket intressant,
aln man kunde ge anvisning på ett sådant fall, där den auktoriserade r~vi

sorn skulle av teoretiska grunder ha velat tvinga ett företag att uppvisa ett
bokslut med en alltför hög vinst.

Beträffande jävsfrågan vill jag säga, att jur. lic. Sjögrens förslag till
jävsbestämmelse givetvis är att föredraga framför den nuvarande bestämmel
sen, men n1ed tanke på vad intendenten Låftman nyss anförde rörande för
hållandena inom vissa familjeholag, tror jag nog det skulle vara allra bäst,
om man kunde tänka sig en sådan bestämmelse, att t1t av revisorerna under
inga förhållanden finge vara nära släkting till någon av styrelsens medlem
mar. För undanröjande av missförstånd vill jag påpeka, att bland bestäm
melserna för de auktoriserade revisorerna finns det en, som säger, att en
auktoriserad revisor under inga förhållanden får åtaga sig revision i ett före
tag, i vars styrelse sitter någon nära släkting till honom. Därvid gälla samma
bestämmelser som i fråga om domarejäv.

Direktör Johanssons farhåga för att jag alltför mycket skulle ha talat
on1 förskingringar för att stimulera till användandet av auktoriserade revisorer
tror jag icke var berättigad. Jag framhöll i början av mitt inledningsföre
drag, att jag icke ville använ.da förskingringsstatistiken, därför att det kunde
vara vilseledande. Jag vill emellertid understryka vad direktör Johansson
sade om de övriga uppgifter, som tillkomma en revisor, särskilt en auktori
serad revisor. Såsom jag uppfattar den auktoriserade revisorn, bör han fram
för allt vara en hjälp och, en allmän ekonomisk rådgivare åt styrelsen. Däri
ser jag och många med mig en av de auktoriserade revisorernas allra vik
tigaste uppgifter. Jag tror också man kan säga, att i många av de bolag,
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där man anlitat auktoriserade revisorer, ha dessa ofta blivit tillkallade, nät
det gällt att rådgöra om vissa viktigare ekonomiska och organisatoriska
spörsmål. Det har då mången gång visat sig, att den auktoriserade revisorn
har haft ett och annat att framhålla, som varit av värde för företagsledningen.

Önskemålet att de auktoriserade revisorerna skulle taga plats såsom
affärsledare, sedan de genomgått teoretisk och' praktisk utbildning, är givet
vis beaktansvärt, filen det är synnerligen svårt att omsätta i praktiken. En
och annan av våra revisorer har gått den' vägen, och det har allvarligt dis
kuterats inom revisorskretsat, om man icke borde gestalta utbildningen på
det sättet, men, SOIU var och en lätt inser, är det mycket svårt. Det är
ungefär samma problem som frågan om rekryteringen till Handelshögskolan.
Man skulle ju önska, att alla elever på Handelshögskolan hade ingående er
farenhet från affärskontor, men de, som efter studentexamen tagit plats på
kontor och visa sig duktiga, bliva uppmanade av sina chefer att stanna kvar,
så att vi få aldrig se dem, fastän vi helst skulle vilja ha just den kategorien
till elever. Samma sak gäller nog också om revisorerna.
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Revisionen av näringsfrihetslagstiftningen

inleddes med nedanstående föredrag av Byrådirektören S. E. Österberg.

Den tvångströja på näringslivets utveckling, som de gamla skrå
ordningarna och handelsreglementena i längden kommo att utgöra, blev
som bekant avlyftad genom 1846 års handels- och hantverksordningar,
varefter det slutliga steget över till allmän näringsfrihet togs genom den
ännu gällande näringsfrihetsförordningen av den 18 juni 1864. Redan
den omständigheten, att det behövdes två genom en tidsperiod av
aderton år åtskilda lagstiftningsarbeten för näringsfrihetens genomförande
i vårt land, tyder ju på att beslutet om frångående av det gamla nä·
ringstvånget icke kom oöverlagt eller brådstörtat. Il själva verket pågick
arbetet för en sådan författningsändring under, avsevärt längre tid. Frå
gan hade under mer än femtio år ingående behandlats av regering,
riksdag och olika myndigheter samt i den offentliga diskussionen, innan
näringsfrihetens princip blev i lagstiftningen till fullo .erkänd i vårt land.
Och om· den därförut efter hand verkställda uppmjukningen av skrå
väsendet medräknas, kan man tala om en minst sekellång kamp för
näringstvångets brytande. ..

I I - 28602. NationaJekon. Fören. Förh. I938.
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Jag 'skall icke nu alltför mycket fördjupa mig i de omfattande för
arbetena till 1864 års förordning, ehuruväl ett mera ingående studium
av dessa gamla aktstycken erbjuder ett betydande intresse, då man
skall fatta ståndpunkt till de nu aktuella kraven på näringsfrihetens in
skr~nkning genom lagstiftningen. Men, några kortf~ttade uppgifter torde
likväl: få lämnas till 'belysande av' att hundra år i själva verket icke be
tyda så mycket varken då det, gäller :de grundläggande ekonomiska
principernas bärkraft eller de argument, som på vissa håll anses utgöra
tillräckliga skäl för avsteg från dessa principer.

Grundsatsen .onl allmän näringsfrihet torde få anses fastslagen i
vårt land redan i samband med 1809 års statsvälvning, i det att stän
derna då gjorde den koncessionen, att idkandet av all borgerlig näring,
emot åtagande av 4ärem~t svarande borg~rlig tunga, skulle vara .en rät
tighet tÖr alla m~dborgarklasser. .Ma,n måst~ emellertid inst~mma i
det ~ttalande, som gjordes av adeln -och,' bondeståndet i stånde~s ~r

1815' till Kungl. Maj:t avlåtna anmälningar, att nyttan "aven' dyllk"de
klaration vore ») ganska inskränkt emot 'hvad den bord~ vara,' in~ill dess de
författningar varda upphäfna, hvilka lägga ett tungt band' på närlngsfliten
och hindra fria medborgare att efter förmåga till alla lofliga företag
använda sina krafter.» De båda. stånden ansåga, att den. ~llmänna

nöden kunde »til1 en sto'r del och hufvudsakligen lindras 6ch" 'ätböjas
genom tillstädjande af en. alllnän näringsfrihet,. i den öfvertyg~ls~, ~tt fri
heten ger "lopp ål landets alstrande krafter, och att endast dessa~krafters

fulla verksamh~t förmår att bota lidna skador, att återställa väl~tåpd

och bereda en sann nationalstyrka. »
Borgarståndet, som visserligen varit med på att avgiva nyssnämnda

·koncession om näringsfriheten', ansåg sig likväl icke kunna',:'ansluta sig
till kravet på, de nya grundsatsernas fulla realiserande i lagstiftningen.
Redan 18 I 2 uttalade ,ståndet, .att en, för vidsträckt tolkning av denna
koncession skulle leda till de äventyrligaste., följder. för näringarna. Det
vore visserligen viktigt att undanröja allt tvång på näringarna, ',men
borgarståndet höll dock på att en viss ordning skulle iakttagas.' Man
skulle endas~ undvika det förhatliga ordet »skrå», som så länge varit
föremål för klandrande omdö~en. »Man födes», uttaladebotgarståndet,
»lika litet med kunskaper och' färdighet uti näringarne; som i något
annat ·ämne. Endast med tiden, samt genom eget och andras bemödan
den, kunna dessa kunskaper ~ denna fårdighet inhemtas, fastän: en med
född egenkärlek och sjelfförtroende ,gerna hos hvarje individu' un<l.erhålla
höga begrepp om förmåga till hvilket företag som helst.» Jag förmodar,
att nutidens förespråk~re för ytterligare legala villkor för rätt: att idka
näring lned tillfredsställelse böra konstatera, att man sålunda redan år
1812 använde ganska skarpa argument för att stödj~ sina krav' i, dylik
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riktning.. Borg.arståndet pekade ocks~ .p.åolika vådliga följder av :~n

allnIät). näringsfrihet .och framhqll, .att .».då personer, utan n9ggrannpröf
ning _af... deras frejd och kunskaper, fingo, blott på deras anmäl.a.~, .ned
~ätta sig tin ,idkande af borgerlig. rörelse, skulle bland Borgerskapet med
tid.en innlängas ett oräkneligt antal af sådana, som, upplösande clet ur
gamla redbara Borgerskapet, i och med detsamma äfven kastade: öfver
änd~ dess .lika. urgamla representation såsom Riks-Stånd.»

Då frågan Oln en ny näringslags~iftning underställdes riksdagen .år
I 8~3, hade man i förslaget visserligen övergivit det gamla skråväsendet
och l~ttat. på handelsrestriktionerna, men någon större grad av ·närings
frihet i. nutida mening kännetecknade just. icke det kungl. förslaget.
Medan d~. tre övriga stånden enade sig om ett förslag, .som gick längre
i libera~ riktqing ~n propositionen, protesterade borgarståndet emellertid
energiskt .mot de föreslagna utvidgningarna av rätten att idk~ näri.ng.
St.åndet åberopade sina privilegier, som ansågos innefatta uteslutande
rätt till. handels och hantverk.s bedrivande" samt uppmålade i bjärta
färger. den fa.ra för städernas och stadsmannanäringarnas utveckling~

som skui~e ligga i dylik. näringsfrihet ..
Sedan under de följande åren, utfärdats ·vissa kungörelser och med

delats vissa manufakturprivilegier, som otvivelaktigt inneburo, avsevärda
lättpader. i de ännu gällande skrå- och. handelsförfattningarna, fann sig
borgarståndet år 1829 böra upprepa sina protester inför Kungl. Maj:t.
Stå~det preciserade nu siri uppfattning rörande villkoren för· rätt att
idka. näring till att avse bl. a. viss ålder och avläggande av prov på
kunskap,.' skicklighet och färdighet i det yrke, åt vilket vederbörande
ämnade ägna sig. I de författningsförslag, som samtidigt överlämnades
till KungL Maj:t, spårades dock åtskilliga, lämningar från den gamla
skrålagstiftningen.

Då de nya näringsförfattningarna alltjämt dröjde, avläto ständerna
1835 und~rdåniga påminnelser. Borgarståndet framgick även nu med
en egen' skrivelse i ämnet, vari de förut anförda argumenten återupp
repades och ytterligare underströkos. . Borgarståndet sökte påvisa, att
de· under. årens lopp införda lättnaderna medfört avsevärda olägenheter
för nåringsidkarna. »Den ~anning står ·qvar såsom ovedersäglig», säger
ståndet, .»att välmågan inom städernas borgerskap på de sista tjugu åren
i ga~ska betydlig mån aftagit.» ---- »Detta förhållande har», heter det
vidare ·i. den underdåniga .skrivelsen, »äfven inträffat i anqra länder,
der obegränsad näringsfrihet, i följd: af. tidslynnets o~ediga sträfvanden
och stuqdo1l1 föga sansade beräkningar, blifvit medgifven.» Så till exetnpel
hade. magistratep i Berlin utt~latJ' att s,e~an skråförfattningarna i Preussen
blivit upphävda, skaror av människor hade »störtat sig på den industriella
banan, derigenom folkmängden betydligen tillväxt och fabrikaternas an-
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tal ·tilltagit -i en oerhörd progression».. Genom den därav föranledda
varuöversvämningen hade varuprisen fallit lika oerhÖrt och deras fall
hade sänkt huvudstadens näringsidkare i den yttersta fattigdom. De
obetänksamma nykomlingarna hade i sin undergång dragit med sig ett
stort antal äldre familjer, vilka förut: funno sin bärgning och alla dessa
olyckliga hade fallit fattigvården till last. Sina barn hade de måst över
lämna åt barmhärtigheten eller hungersnöden. Det hade t. o. m. fram
hållits av Berlins magistrat, att osedligheten inom dessa klasser i samma
mån tilltagit och att barnens uppfostran i familjerna på det mest be
drövliga sätt vårdslösats. »De statistiska upplysningar, som erhållits
från andra länder», säger borgarståndet till slut, »vitsorda äfven ena
handa olyckliga resultater ·af den: så mycket eftersträfvade, obegränsade
friheten i näringsväg, och att man på flera ställen redan är öfverens
Oln nödvändigheten af återgång till det gamla systemet, under vissa
modificationer. Detta skall, efter Borgare-Ståndets underdåniga öfver
tygelse, äfven inträffa på Sverige, sedan det genomgått alla graderna af
den obegränsade näringsfrihetens verkningar och de densamma åtföl
jande olyckor.» Det kan vara skäl att begrunda denna borgarståndets
dystra spådonl år 1835 i belysning av den enastående utvecklingen på
det ekonomiska om:rådet under I8oa-talets senare hälft, en utveckling,
som skett, icke i trots av, utan under hägnet aven allmän närings
frihet.

Samma år anbefallde Kungl. Maj:t kommerskollegium att utarbeta
författningsförslag rörande rätten att idka näring och ämbetsverkets
utlåtande avgavs redan året därpå. Förslaget gick i utpräglat liberal
riktning. Därmed var frågan dock icke bragt ur världen, utan det
dröjde ännu tio 'år, innan tiden ansågs mogen för en reform av ifråga
varande innebörd.

Enligt 1846 ars näringsförfattningar avskaffades visserligen skråna,
men de legala villkor, som uppställdes för rätten att idka fabriksrörelse,
hantverk och handel voro nog så krävande. Ifråga om fabriksrörelse
och hantverk stadgades, att vederbörande skulle ha begått nattvarden,
råda över sig själv och sin egendom, äga god frejd samt kunna skriva
läsligt och räkna quatuor species i· enkla tal. Den, som ville idka han
delsrörelse, skulle därjämte bevisa sin kunskap i att räkna quatuor species

'i bråk samt »föra bok och räkning på det för handeln i allnlänhet
öfliga sätt.» För en hel del hantverksyrken krävdes dessutom bevis
om avlagt mästarprov, varjämte för idkande av hantverk och handel i
stad erfordrades burskap. Handel på landsbygden medgavs i viss om
fattning. I stället för skråna skulle finnas obligatoriska hantverks- och
handelsföreningar.
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Striden· om näringstvång eller näringsfrihet blev ingalunda avblåst
efter dessa författningars utfärdande. Den fortsatte både i riksdagen
och i den offentliga diskussionen och åtskilliga yrkanden och förslag
framkomma såväl om återgång ·.till: de gamla förhållandena som om
ytterligare åtgärder på näringsfrihetens väg. Emellertid synas motsätt
ningarna efter hand blivit utjämnade - den ekonomiska liberalismens
ideer vunno· så småningom terräng. även bland borgerskapets represen
tanter ~ och. ständerna enade sig slutligen år 1863 om en anhållan
hos Kungl. Maj:t om utfärdande av nya författningar rörande rätten att
idka näring, grundade på principen om allmän näringsfrihet. Redan året
förut hade för övrigt Kungl. Maj:t anbefallt kommerskollegium att av
giva yttrande angående ifrågasatt borttagande av åtskilliga i avseende
på· näringarna stadgade inskränkningar,· och det förslag, som av kom
merskollegium i anledning därav avgavs den 5 mars 1864, är i allt
väsentligt grundläggande för den ännu gälla'nde näringsfrihetsförord
ningen av den 18 juni samma år.

Det steg, som sålunda togs, får - som jag nyss antydde - be
traktas som en naturlig följd av den ekonomiska liberalismens segertåg.
Men det må i detta sammanhang också anmärkas, att de faktiska för
hållandena även i och för sig på ett par väsentliga punkter vid den
tiden så förändrats, att grunden för motståndet mot reformen väsent
ligen undanryckts. Jag åsyftar därvid dels tillkomsten av de nya kom
nlunallagarna år 1862, dels den .olTIständigheten att representationsrefor
men vid denna tidpunkt var av omedelbar aktualitet. Genom de för
ändringar, som dessa båda reformer medförde för borgarståndet såsom
sådant, komma de speciella klassintressen, som detta stånd förut med
större eller mindre fog ansett sig böra hävda, att betydligt avtrubbas,
och häri får utan tvivel också sökas en av orsakerna till den av. 1863
års riksdag uppnådda enigheten rörande behovet och gagnet av allmän
näringsfrihet.

Genom .1864 års näringsfrihetsförordning bortföllo alla de förut' bi
behållna restriktionerna för rätten att idka näring. Som allmänt villkor
gäller numera endast, att näringsidkaren skall råda över sig själv och
sin egendoln.. Vidare erfordras enligt· förordningen endast en enkel an·
mälan .till, ·vederbörande lokala myndighet., Stadgandet om obligatoriska
föreningar av näringsidkare försvann, men i förordningen finnas ·dock
~ som· en kvarleva från de gamla invecklade skrå-o och föreningsregle
mentena ,- vissa föreskrifter om frivilliga samrrianslutningar mella:n
yrkesidkare. I sin ursprungliga .lydelse ·var näringsfrihetsförordningen
till· och med mera liberal än vad som· nu är fallet, i. ·det att även den
ambulerande handeln skulle vara fullt 'fri.. För rätten att kringföra varor
till. försälj·ning.: utom bosättningsorten I uppställdes sålunda till en början
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inga andra villkor än som skulle gälla' för utövande avanilan näringsverk
samhet, d.' v. 's. rådighet 'över sig. själv' och 'sin egendom, och den kring
vandrande försäljaren hade, liksom andra:näringsidkare, endast' att' göra
en enkel anmälan om sin tillämnade verksamhet. Beträffande s.' k.' rea
lisation funnas inga särskilda bestämmelser i den 'ursprungliga lydelsen
av 1864 års näringsfrihetsförordning. '::

De anmärkningar mot den fria näringsutövningen, som först fram
kommo, avsåga den ambulerande' handeln och realisations:väsendet samt
riktade sig främst 111at att utlänningar i stor utsträckning började be
driva sådan' näringsverksamhet. I anledning av de påtalade missför-
,hållandena tillkon1mo år 1879' 'skärpta' bestämmelser om utlänningars
rätt att idka nåring. Samtidigt meddelades också vissa särskilda före
skrifter om gårdfarihandeln i allmänhet 'i syfte att uppnå bättre möjlig
het 'till kontroll över ~ensamma., År' '1887 skärptes bestämmelserna
ytterligare. Förbud utfärdades sålunda inat gårdfarihandel genom ut
länning och beträffande gårdfarihandel genom svenska undersåtar 'ut
byttes den förut gällande anmälningsplikten mot det ännu kvarstående
tillståndstvånget. Samtidigt' skärptes bestammelserna 'angående »reali
satioh» "

Vad ,angår, rätten i allmänhet att idka näring började krav på
skärptåvillkor framkomma relativt tidigt. Redan 1884 framfördes
rnotionsvis i riksdagen ett förslag, om bokföringskunskap ,so:m villkor
för rätten att idka handel, och detta krav' återkotn sedermera vid flera
tillfällen i fo'rm av riksdagsm6tioner~ 'Andra förslag, som framställdes,
avsåga inskränkningar i rätten att öppna lanthandel, ytterligare begräns
ning av utlänningars rätt att idka näririg, återinförande av de ,obliga
toriska nåringskorporationerna' m. m.' Emellertid föranledde dessa i
riksdagen framförda förslag i~ke någon rubbning i de grundläggande
bestämmelserna i 1864 års förordning, ,

Under de senaste decennierna har emellertid särskilt inom hant.:.
verks- och detaljhandelskretsar bildats en allt starkare opinion till för
luån för en 'sådan revision' av ,näringslagstiftningen, att den h.ittills gäl
lande nära nog obegränsade friheten att öppna hantverk eller detalj
handel skulle i någon mån beskäras. Man har pekat på hantverks
skicklighetens avtagande och hantverkets tillbakagång i allmänhet, vilket
förhållande, man åtminstone till en viss del velat tillskriva' den, rådande
friheten ått, starta hantverksrörelse, Då envar· utan några kvalifikationer
eller någon erfarenhet i yrket kunnat etablera sig som hantverkare;
hade' yrkenas anseende hos 'den köpande' 'allmänheten dragits ned, kon
kurrensen hade urartat till en tävlan enbart om lägsta 'pris utan;hänsyn
till fullgott arbete och även' den·: kunnigaste yrkesidkare hade ~ enligt
vad som från, hantverkshåll 'med skärpa betonats ~ att kampa med
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störa· i svårigheter for :att·_ h'ålla sin rörelse uppe. För· handelns. vidkom
mClncle.-hava i stort sett motsvarande missförhållanden ansetts föreligga.
Antalet, detaljhandlare har ökats i uton10rdentligt. hög grad. Affärer
kunna- ~ppnas ·av personer, som varken äga personliga eller ekonomiska
förutsättningar för rörelsens skötsel på ett ekonomiskt sätt. Varor an
skaffas på' kredit, .prisen måste i den oerhörda konkurrensen om kun
derna hållas lägre än .vad en riktig försäljningskalkyl skulle' b'etinga, be
talningsinställelser och konkurser med åtföljande realisationer förstöra
lnarknaden och detaljhanclelsyrket i allmänhet kämpar en ojämn kamp
för 'att": hålla sig· 'uppe vid -en sådan .nivå, att handlanden' själv kan få
en nödtorftig bärgning, på samma gång som allmänhetens krav på en
rationell varudistribution tillgodoses.

Nu antydda krav om näringsfrihetens begränsning framfördes först
av Sveriges hantverksorganisation, som vid' upprepade tillfällen gav ut
tryck åt sina' bekymmer för hantverkets läge och utveckling. Seder
mera- anslöto . sig· .detaljhandelns· organisationer till kravet ifråga. För
handelns vidkoInmande har därvid även pekats på vissa mera speciella
missförhållanden, såsom. den ambulerande' handelns tilltagande omfatt
ning, realisationsväsendets fördärvliga inflytande på en sund· köpenskap,
efterkravs-o och avbetalningshandelns urartning, behovet aven omlägg
ning av närings- och firmaregistreringen o. s. v.

Det var denna ,alltmera skarpt markerade opinionsbildning och
därpå grundade framställningar. i ämnet, som föranledde Kungl. Maj:t
att år .1921 upptaga frågan till förnyad utredning. Detta arbete upp
drogs först åt dåvarande revisionssekreteraren, numera generaldirektören
Torsten Nothin, vilken utsände ett frågecirkulär till ett stort antal myn
digheter'. och näringskorporationer angående behovet av ändringar i olika
avs-eenden. i näringslagstiftningen.Sedan Nothin förordnats till ·statsråd,
övertogs- arbetet av: dåvarande t. f. revisionssekreteraren O. Hreggström,
lnen' utredningen avbröts kort tid därefter - vid utgången av år 1922 -:

i "salnband m.ed den då vidtagna begränsningen av kommitteväsendet.
Efter upprepade krav på arbetets åte'~upptagande uppdrogs på hösten
1924 åt ko"mme.rskolle-gium att fullfölja utredningen, och det ärresul
tatet av' kommerskollegii ifrågavarande arbete, som nu. överlämnats till
KungL Maj:t i utlåtande den 24 oktober. 1928.

Då' jag' nu skall redogöra för detta utlåtande och däri framlagda
riktlinjer för. näringslagstiftningens revision, måste jag på. grund -av om
fattningen av detta .lagstiftningsarbete- begränsa mig till några av de
viktigaste: punkterna, som· kunna anses vara av mera allmänt intresse.

··.·Vad·då först beträ~ar frågan om ytterligare legala villkor:för rätten
att l, al11nänhet idka .7zäring och särskilt for rätten att idka /zantverk eller
deta(jhandel kan man mot bak.grunden av den histo.riska utv.ecklingeri,
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om vilken jag inledningsvis gjort några antydningar, icke just påstå,
att spörsmålet ifråga äger nyhetens behag. Hantverkarna vilja i lag
stiftningen ha återinfört ett stadgande om viss tids praktik och viss
ådagalagd yrkeskompetens som villkor för rätten att idka hantverk. De
framställningar, som gjorts av minuthandelns representanter, utmynna
också i krav på viss tids praktik samt avse dessutom kunskap i bok
föring som villkor för rätten att idka detaljhandel.

Emellertid skulle man säkerligen göra sig skyldig till en felbedöln
ning av läget, om m':ln betraktade dessa krav och önskemål enbart så
som en återklang från den stora fejden om näringstvång eller närings
frihet under 18aa-talets förra hälft. Visserligen to~de det ingalunda kunna
bestridas, att den gamla skråandan på sina håll ännu lever kvar - det
lär den väl för övrigt göra, så länge konkurrensen inom näringslivet
överhuvud taget existerar. Men 111an måste vid bedömande av hantver
kets och minuthandelns krav taga i betraktande, att lika väl som närings
friheten varit en mäktig hävstång för den enastående uppblomstringen
inom det ekonomiska livet i allmänhet, lika väl hava hantverkets och
detaljhandelns existensförutsättningar i hög grad förändrats i försämrande
riktning i och med industrialismens, storhandelns och kooperationens
genombrott och alltjämt fortgående utveckling. Att klagomål över de
rådande missförhållandena framkommit från hantverkets och minuthan
delns förespråkare är icke heller något för vårt land säreget. 'Motsva
rande problem föreligger även i andra länder och en ihärdig och mål
medveten strävan gör sig gällande från dessa näringskretsars sida i syfte
att vinna statsmakternas gehör för reformer till förmån för förbättringar
i hantverkets och lninuthandelns läge.

De synpunkter, jag nyss antydde, ha också kommit till uttryck i
komluerskollegii utlåtande. Kollegium medgiver sålunda å ena sidan,
att den nära nog obegränsade friheten att öppna näringsverksamhet med
fört vissa efter hand alltmera framträdande olägenheter särskilt inom
hantverket och detaljhandeln. Men å andra sidan uttalas i utlåtandet
också ett givakt beträffande de framträdande skråtendenserna. Den om
ständigheten, att hantverket och detaljhandeln i stor ,utsträckning icke
kunna under nuvarande konkurrensförhållanden bereda sina utövare ett
nödtorftigt uppehälle, kan visserligen, säger kollegium, från den' enskildes
synpunkt förklarligt nog anses utgöra ett, fullgott skäl för ett ingripande
från det allmännas sida till missförhållandenas avhjälpande. Men vid
ett mera vidsynt betraktelsesätt måste främst hävdas, att hantverket och
detaljhandeln ha till uppgift inom samhällets ekonomiska liv att i kon
sumtionens intresse frambringa och omsätta· nyttigheter men icke att så
som självändamål bereda utkomst' för sina utövare. En sådan syn på
det föreliggande problemet innebär självfallet icke, att icke hantverket
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och detaljhandeln liksom annan samhälleligt nyttig verksamhet ägabe~

fogade krav på stöd från det allmännas sida. Åt dessa båda betydelse-
. fulla grenar av samhällets ekonomiska organisation, inom vilka en väsent
lig del av landets befolkning finnes sysselsatt, bör enligtkollegii mening
tvärtorn ägnas all den omsorg, som erfordras förberedande åt dem av
möjligast gynnsamma förutsättningar för fyllande av deras speciella upp
gifter inom produktionen och varuförmedlingen. Men den gjorda in
vändningen riktar sig, säger kollegium, Inat den på sina håll förekom
mande felaktiga utgångspunkten för den föreliggande frågans bedömande,
att en del av dessa näringsidkare äga befogade krav på en sådan .undan
tagsställning i den fria konkurrensen, att de skola under alla förhållanden;
få sin försörjning av verksamheten ifråga~

I(ol1egium har sålunda särskilt betonat .hantverkets och handelns
»tjänande» ställning i förhållande till konsumtionen inom samhällets eko
nomiska maskineri - en egenskap, som ju icke är.något för dessa
näringsfång säreget utan som är gemensam för all produktion och varu
förmedling. Med ett sådant betraktelsesätt kan emellertid hela frågan
om hantverkets och minuthandelns läge föras upp på ett annat plan,.
där konsumenternas och näringsidkarnas intressen icke längre stå emot
varandra utan tvärtom i huvudsak sammanfalla. Det är nämligen tydligt"
att de svaga ekonomiska betingelser, varunder hantverket och detalj
handeln i "regel bedrivas, n1ed nödvändighet måste medföra. en motsva
rande sänkning av yrkenas nivå ur såväl organisatorisk som teknisk syn.:.
·punkt. Härav uppstå otvivelaktigt så småningom ytterst menliga verk
ningar för konsumenterna i forIn av högre priser och lägre varukvaliteter
samt i allmänhet försämrade möjligheter att på det mest ändamålsenliga
sättet tillgodose sitt behov av nyttigheter. Denna omständighet, att
konsumenterna och näringsidkarna hava ett samfällt int~esse av' en kva
litativt högt stående hantverksproduktion och en rationellt organiserad
varuförmedling, är enligt vad kollegium framhåller. uppenbarligen ägnad
att avsevärt förstärka de skäl, som tala för det allmännas mellankomst
till avhjälpande så vitt möjligt av de förhandenvarande missförhållandena.

Emellertid har under utredningsarbetets gång kunnat konstateras,
att det råder ganska delade meningar - icke minst bland näringsidkarna
själva - om vad som härvidlag ·kan anses lämpligt och tillrådligt.

För sin 'del anser kommerskollegium de från hantverks- och detalj ..
handelshåll förordade ytterligare legala kompetensvillkoren vara ägnade
att väcka starka betänkligheter. Särskilt gäller detta kravet på viss
yrkeskompetens eller viss yrkeserfarenhet såsom legalt villkor för rätt
att. idka näring. Vad som särskilt komplicerar detta' ,spörsmål' är det
sammas nära beroende ay den praktiska yrkesutbildningens organiserande',;
Tydligt är, att om det allmänna för rätten. att idka hantverk eller detalj~
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handel uppställer såsom villkor viss, kompetens eller viss tids, erfarenhet
inom yrket resp. 'inom branschen, det också .måste vara sörjt för att,den
enskilde äger: möjlighet förvärva dylik kompetens eller erfarenh'et 'på ett
för: honom icke alltför betungande och svåråtkomligt sätt. Om så icke
vore 'förhållandet, skulle ett legalt villkor av -nu avsedd innebörd påtag
ligen kunna medföra, avsevärt störr'e inskränkningar i den allmänna nä
ringsfriheten; 'än som därmed egentligen avsetts, och i varje fall skulle
därav följa en' starkare begränsning av konkurrensförhållandena, än som
ur det allmännas synpunkt kan anses' gagneligt. Man kunde också ,be
fara ,en utveckling i den riktning, att uppfyllandet av det legala villkoret
kunde ,"'urarta' till enbart en formalitet, vilket naturligen föga skulle mot
svara de avsedda syftena. Otvivelaktigt skulle det ofta' komma att in~

traffa, att den erforderliga yrkeskorripetensen mera formellt förvärvades
genöm· utnyttjande av personliga förbindelser eller genom ekonomiska
uppoffti"ngar, medan den verkliga dugligheten - i saknad av dylika
hjälpmedel' ~ hölles 'utestängd från hantverksyrkena och från detalj
handeln~ Tillkomsten av legala kompetensvillkor .för: rätten att idka
näring' utan,' samband med en lagstiftning o,m lärlingsväsendet skulle
också medföra avsevärda svårighete'r med avseende å ett' rättvist be~

dömande av huruvida den i lag fastställda yrkeskompetensen i det en
skilda fallet vore för handen. I saknad av objektiva grunder för pröv
ningen : härav skulle lätteligen, rena, tillfälligheter eller mera' subjektiva
inflytanden kunna bliva avgörande.

Av nu :anförda skäl har kollegiu,m funnit det vara ofrånkomligt,
attclet nu avsedda, näringsvillkoret, om det 'överhuvud skall av lagstif
taren upptagas, förbindes med en lagstiftning om lärlingsutbildning och
yrkesprov, genom vilken lnöjlighet beredes envar att under av 'det 'all
männa" kontrollerade former och villkor förvärva nödig yrkeskompetens
och Y"rkes,erfarenhet.. Tyvärr har emellertid' utvecklingen på sistnämnda
lagstiftningsområde icl{e varit sådan, att den kunnat, utgöra någon 'grund
för försla'g" till reformer av nu avs~dd innebörd ifråga om rätten att idka
näring. Larlingsfrågan har .ju 'tinder en följd av" år varit föremål för
utredningar och flera digra betänkanden" ha i ämnet blivit utarb'etade.
Senast behandlades frågan "av' kommerskollegiillTI., socialstyrelsen och
skolöverstyrelsen., i ett den 10 mars 1927' ävgivet gemensamt utlåtande,
i ,vilket' ämbetsverken på grund av, det rådande opinionsläget bland
arbetsgivare- och arbetareorganisationerna dock nödgades föro'rda, att
från det' allmännas sida en avvaktande, hållning tillsvidare intages j av~

seende. å lagstiftningen 'om lärlingsväsendet.
,\ Såsom läget sålunda för närvarande är har kollegium icke ansett

sig kunna tillråda, att viss yrkeskorripetens eller yrkeserfarenhet uppställes
s~som villkor för ,.rätten att "idka:näring~ 'I detta 'sammanhang må o'ckså
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framhållas, ,'att ett i Dantria:rk' nyligen framlagt ':rörslag till' ny näringslag
icke 'inn,ehållernågra allmänna kompetensvillkor' av' 'nll avsett slag.' Så
vitt :ku~hat utrönas, finnas dylika, bestä~melser icke heller i något annat
europeiskt" land, sonl i förevarande hänseende kan komma i betr'aktande,
med~ undantag för Norge, 'Österrike och Poten.

'Bland övriga framkomna förslag till åtgärder 'för att ',fåda bof på
de för'handenvarande missfö~hållandena inom hantverket och';d~t~ljhåhdeln

har kr'avet, på kunskap i bokfori1:zg och kalkJ,lation som villkor för rätten
att' idka' näring tilldragit sig' särskild uppmärksamhet. Att' ett behov
förefinnes av ett sådant villkor torde vara obestridligt. ; I själva· verket
lär det: icke vara ovanligt inom det i mindre': skala bedrivna hantverket
och inom småhandeln, att näringsidkaren saknar kunskap öm de mest
elementära grunderna för bokföring och kalkylation samt {om närings
rörelsens ekonomiska 'betingelser i allmänhet~ Utan' tvivel torde vara
berättigat' att häri s'öka 'en av orsakerna till ,den alltför livliga fö~etags

bildningen inom dessa näringsgrenar, i det "att -många' företag star'tas
utan nödilgt ekonomiskt underlag och ~tan föruts'ättningår överh:uvud ta'get
för 'en ekonomiskt' lönande drift. 'Som ett särskilt- -skäl 'för bokföririgs
kunskap, som villkor för rätten att idka näring' har anförts, att då "id
konkurs stränga straffpåföljder inträda för försummad bokföringsplikt,
det med : fog kunde fordras, att från' det allmännas sida hälles tillsyn
över att näringsidkarna besitta nödiga kunskaper i bokföring.

Emellertid kunna de invändningar, SOUl från olika håll framförts
gentemot ·kravet på bokföringskunskap" såsom legalt villkor för rätten
att idka näring, icke heller frånkännas berättigande~ Det är sålunda
utan vidare uppenbart, att enbart en genomgången utbildningskurs i bok
föring' ingalunda kan tillmätas betydelse so'm mätare på' förmågan att
omhänderhava skötseln av', ett affärsföretag. Å andra sidan kan ofta
inträffa, att personer, som genom driftighet och 'duglighet sy'nnerligen
väl lämpa' sig för köpmansyrket, äro mindre väl kvalificerade ifråga om
bokföring. Denna brist i affär'sledarens utbildning kan ju för sådana
faH lätt" ersättas genom anställande av för sådan"t ändamål kompetent
arbetskraft. -

Kommerskollegium har för hantverkets vidkommande kommit till den
slutsatsen, 'att förvärvet av kunskap ,om yrkeskalky1ation' står i så nära
samband med yrkesutbildningen såsom sådan, att fordran på ' dylik kun""
skap ,inom resp. hantverksgrenar näppeligen kan' uppställas' såsom fri~

stående legalt villkor för rätten att idka hantverk. Att för hantverkets
del fordra kunnighet enbart i bokföring hår kollegium ansett icke kunna
ifrågasättas. '

Med' avseende å' handelsyrket ligger enligt kollegii mening frågan
om kunskap' i bokföring däremot något annorlunda till ochkol1egium
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anser det kunna tagas under övervägande, huruvida icke detaljhandels
kårens ofta framförda krav' på bokföringskunskap som villkor för rätten
att öppna detaljhandel borde i lagstiftningen tillgodoses. I utlåtandet
framhålles, att en bestämmelse härom icke kan anses principiellt inkräkta
på näringsfriheten. Den bör snarare betraktas som en ordningsföreskrift,.
vilken betingas av bokföringslagens bestämmelser om skyldighet att föra
handelsböcker. Det kunde då med fog anmärkas, att samma villkor
borde i konsekvens med en sådan uppfattning uppställas för rätten att
idka all sådan näringsverksamhet, som ar förbunden med bokföringsplikt.
Emellertid bör bemärkas, att något krav därpå icke blivit framställt och
att något allmännare behov därav icke heller synes vara för handen..
Vad särskilt grosshandeln beträffar hava dess representanter under kol
legii med dem förda överläggningar i denna lagstiftningsfråga ställt sig,
bestämt avvisande till ett villkor av här avsedd ·innebörd.

Det nu åsyftade legala villkoret bör enligt kollegii förslag givas
den innebörd, att den, som vill idka handellned allmänheten i bod eller
från annat fast upplagsställe (butikshandel), skall styrka, att han äger
nöjaktig bokföringskunskap. Såsom tillfyllestgörande bevis om bokförings
kunskap bör enligt kollegii mening godtagas betyg om genomgången
kurs i handelsbokföring vid av skolöverstyrelsen för ändamålet godkänd
skola eller utbildningskurs. Därjämte torde vitsord böra tillerkännas in
tyg av auktoriserad revisor eller av två trovärdiga personer, vilka själva
äga bevislig kunskap i bokföring. Innehavare av handelsföretag, SOln

på grund av gjord anmälan redan finnas etablerade vid det nu avsedda
villkorets ikraftträdande, skulle naturligen genom en övergångsbestäm
melse fritagas från villkorets uppfyllande.

Sedan i utlåtandet därefter behandlats vissa andra framkomna upp..
slag att lagstiftningsvägen avhjälpa missförhållandena särskilt inom de
taljhandeln, vilka samtliga befunnits vara föga välbetänkta,. övergår kom
merskollegiunl till frågan. om o1'ganzsatoriska åtgärder för höjande av
yrkesnivån inom hantverket och detaljhandeln och för ernående av sun
dare konkurrensförhållanden. Med hänsyn till de övervägande negativa
slutsatser, till vilka kollegium kommit rned avseende å de legala vill
koren, har d·et synts kollegium, som den organisatoriska vägen borde
ägnas så mycket större uppmärksamhet. Vad 'som härvid närmast
åsyftats, är den verksamhet,. som näringsidkarna. genom sina organisatio
ner eller genom inbördes avtal utöva för att begränsa antalet företagare'
och för höjande i samband. därmed av deras yrkeskompetens och för
måga att bestå. i konkurrensen.'

För hantverkets del lämnar kollegium en redogörelse för de av
Sveriges hantverksorganisation vidtagna åtgärderna i dylik riktning, vilka
gått ut på. att åstadkomma en frivillig mästardiplomering. Den, sonl
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]<an styrka sin yrkeskompetens, skulle av organisationen tilldelas diploln,
varigenom han skulle inför kunderna manifestera sin yrkeskunnighet.
I{ommerskollegium anser den tanke, som ligger till grund för anordnin
gen ifråga, vara värd särskilt beaktande och ~nner skäl tala för att dessa
strävanden till mästarkompetensens utmärkande beredas legal sanktione
ring på sätt skett i Tyskland och såsom fö.resla~its i det nya danska
näringslagförslaget. Emellertid anser kollegium lämpligast, att de skilda
hantverks- och yrkesintressena mera direkt få omhändertaga rnästardiplome
ringen, och ifrågasätter, att för ändamålet skulle tillskapas en ny orga
nisation, s. k. hantverksnämnder, närmast i motsvarighet till de lärlings
nämnder, som föreslagits i samband med behandlingen av lärlingsfrågan.
Bakom kol1egii ifrågavarande förslag ligger också den tanken, att man
på denna väg skulle kunna få till stånd lokala organ,. som direkt 'ägnade
sitt intresse åt yrkesskickligheten och dess utveckling och som därigenom
kunde verka befordrande på lärlingsrekryteringen och lärlingsutbildningen
i allmänhet.

Vad beträffar handeln har ju under senare år de organisatoriska
strävandena på detta område varit särskilt livaktiga och de olika bransch;.
organisationerna ha var och en efter sin förmåga sökt kontrollera upp
komsten av nya företag inom resp. bransch i syfte att minska konkur
rensen eller åtminstone att förhindra tillkomsten av ekonomiskt minder
värdiga företag. I och för sig - säger kolleg.ium - kunna dessa
strävanden till sj älvdisciplin bland näringsidkarna icke annat än hälsas
med tillfredsställelse. Men en utveckling i denna riktning har ur kon
sumenternas och därmed ur det allmännas synpunkt även vissa mindre
fördelaktiga konsekvenser, beroende därpå, att med en fastare organisa
tion mellan näringsidkarna möjlighet även följer till obehörig inverkan
på prisbildningen och varuomsättningen. Det torde icke kunna förnekas,
att denna möjlighet inom vissa branscher blivit utnyttjad. Även om
de mer eller mindre framgångsrika försök i sådan riktning, som hittills
konstaterats, icke kunna anses ha medfört några mera allmänt framträ
dande olägenheter, kan en fortsatt utveckling på denna väg enligt kol
legii mening dock icke av det allmänna lämnas obeaktad. Lagstiftningens
uppgift bör därvidlag vara att söka finna en utväg, varigenom närings
idkarnas på organisationens grund baserade yrkesdisciplin underUittas
samtidigt som den av sammanslutningen möjliggjorda obehöriga inverkan
på ·prisbildningen och var~omsättningen så vitt möjligt förhindras ·eller
åtminstöne kontrolleras. Så vitt avser den kontrollerande uppgift,' som
i detta avseende skulle ankomma på staten, har ju en viss reglering av
förhållandena skett så nyligen som genom 1925 års lag om undersökning
angående monopolistiska företag och sammanslutningar. En lagstiftning
med den av kollegium antydda dubbelsidiga uppgiften att å ena sidan
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b~främja . själv9iscipline~ bland näringsidkarna och. a~t å anQra' sidan
kontroll~r~ d~ss (l.varter skulle uppenbarligen möta svårigh~ter.. Men
redane~ . (örutsättn~ngslös undersökning på saklig grund rörande hit
höran~e: frågor und~r. :nära och förtroendefullt samarbete med näri~gs

idkarna själv.a. vore, enligt kollegii mening av synnerlig betydel.$e:. . Då
frågan emellertid faller utom ratnen för den egentliga näriQgslag~~ift

ning, s,om. nu närmast. är ifråga,' har kollegium ansett lämpligast,. att .en
. dylik. und~rsökning verkställes. fristående från arbetet med näring~frihets-

förordningens reyision.. , ... '
Jag övergår nu "till att. behandla ,vissa speciella for/uJJlanden· ·ino111

han,deln, som: av .,handelsyrkets målsmän gjorts till föremål för erinringar
under utr~dnin.gsarQetet.. De önskemål, som därvidlag framställts, ha
gått ut på: ;~.egr~nsning av rätten att idka handel tned hänsyn, till såväl
verksamhetso~råd~ ,sonl kundkrets, varjämte för vissa sp~ciella former
av handel särsk~lda restriktiva bestämmelser ansetts erforderlig'}.. ,Man
har bl. a. velat begränsa filialväsendet och har enträget påkallat l~g

stiftningsåtgärder till ,förhindrande av den alltmera tilltagand~. försälj
ninget:l ge~om ombud· qirekt till allmänheten (»dörrknackarh~l1del»).

Vidare hava yrkanden framställts om gård,farihandelns ytterligare be
gränsning, om, förbud för ambul~rande: tillfällighetsförsäljn~ngar, om
realisatiopsväsendets reglering i all~änhet, om förbud. mot att ha.ndels
resande avyttrar varor, :från ltledfört provlager, om postorde~handelns

närmare 'reglering m. ,m.
Gentemot ,dess.a. krav och önskemål har komrperskollegium princi

piellt hävdat grundsat~en,om handelns frihet med hänsyn både till kund
krets och till verksamhetsområde. Emellertid har i utlåtandet samtidigt
framhållits,- att .vissa former av handel måhända kunde behöva· llnder
k,astas ytterligar~· kontrol~. Särskilt har kollegium därvid pekat, på
möjligheten att vinna korrektiv mot de påtalade missförhåll3:ndepa ge
nom en förbättrad och utvidgad näringsregistrering med .därav fölJande
möjlighet till kontroll 1?åde från myndigheternas sida och genom Ilärings
liyets egna organisa~ioner.

Ifråga .om ~ätten att öppna filial föreslår kollegium anmälnings
och registreringspli~t·fö~ alla filialer, varjämt~ beträffande filial med
självständig förvaltning inom detaljhandeln föreslås, att för filialen skall
finnas särskild .inregi~trerad för,~ståndare med samma kvalifikationer. som
krä:yas av huyuQ~ffårens:l~,dare, d. v. s,. bl. a. bokföringskompetens., ·.Sll.lt
ligen föreslår kollegium, .(ltt näringsbrev å. filial icke må utfärdas,' dä,rest
av omständighe.te~n,a tydligt, framgår, att, försäljningsrörelsen i fili,~len. är
avsedd att bJiva a;v .. al~enast tillfällig natur. Genom bestämmelser av
dylik innebörd tprde:: tillräckligt korrektiv erhållas ,mot de osunda till
f~lligretsförsäljningar) ~~m bedrivas under sken" av filialrörelse ~UL~kada
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både' .för den .köpande allmänheten och den vederhäftiga köpmanna
kåren.

, Den ambuleraltde handeln har .under senare år varit ~öremål för.sär
skild .. uppmärks:amhet från handelsorg-anisationernas sida och .åtskilliga
framställningar hava gjorts angående statsmakternas ingripande för undan
röjande av de missförhållanden, som anses förenade med .dylik handels-,
verksamhet. Då man 'skall ur lagstiftningssynpunkt behandla den' ambu
lerande handeln, får man göra åtskillnad mellan å ena sidankringförnings
handel utom den ort, där handlanden är bosatt, och å andra sådan för
säljningsverksamhet inom bosättningsorten. Den förra kallas gårdfari
handel och den är, som förut nämnts, enligt numera gällande bestämnIelser
underkastad tillståndstvång. Beträffande kringförningshandel av det senare
slaget behöver :däremot icke ens göras sedvanlig handelsanmälan.

.Tillstånd till gårdfarihandel beviljas sonl bekant av länsstyrelse'rna,
och .dessa ha'va därvidlag så sm·~ningom gått in för alltmera restriktiva
principer, varvid de naturligen i första hand letts av sociala motiv och
ordningshänsyn men, så vitt jag kunnat bedöma, i ej ringa .mån också
låtit sig påverkas av den bofasta handelns strävanden att få bort kon
kurrensen från den ambulerande handelns' sida.

De klagomål, som anförts, mot gårdfarihandeln, gå i huvudsak ut

på att den åstadl~ommer avsevärt avbräck för. den bofasta handeln, att
den utsätter köparna för större risker' att erhålla mind~rvärdig vara än
som är fallet vid. inköp från. handlande på platsen. .samt att de kring
vandrande försäljarna icke sällan undandraga sig sin skattskyldighet till
stat och kommun. I sistnämnda hänseende göres särskilt gällande, att.
den kommun) där försäljningen . ägt rum och vars bofasta handlande
alltså utsatts för konkurrens genom den ambulerande h~ndeln', i varje
fall icke äger möjlighet utfå skatt, av densamnla.. Genom den minsk
ning j ..den bofasta handelns omsättning, SOln orsakas av den amqulerande
försäljningen, sker också, enligt vad som gjorts gällande, en minskning
i· kommunens skatteunderlag, .vilket i sin tur medför relativt ökade
bördor för den skattedragande bofasta handeln. Slutligen hava. natur
ligen ·de sociala olägenheterna av kringförningshandeln också åberopats
som: ett vägande skäl för förbud mot dylik handel.

Kommerskollegium har i sitt utlåtande till en början betecknat så
som uppenbart, att sådan ambulerande försälJning, som egentlig~n toro~

avses! j 'näringsfrihetsförordningen :- d. v. s. gårdfarihandel i äldre ·b~·

märkelse - så småningom skall, i. mån som samfärdselmöjligheterna
förbättras :ocl? utvidgas, .. visa sig mindre b~hövlig för tillgodoseende av
allmänhetens ·köpebeh~v. En dylik· utveckling anser kollegium med
h~nsyn till •flera . olika. omständigheter vara ur det allmännas synpunkt
önskvärd. Kollegium går emcellertid icke,. så' långt som att föreslå förhud
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'mot dylik handel, eftersom redan med de nuvarande bestäm'melserna
vederbörande myndigheter ju äga vidsträckt befogenhet att reglerande
ingripa med avseende å försäljningsverksamheten ifråga, utan uttalar sig
för att det nuvarånde tillståndstvånget bibehålles. Därvid gör kollegium
-emellertid den betydelsefulla reservationen, att kollegium som skäl för
,ett dylikt tillståndstvång icke kunnat godkänna de konkurrenssynpunkter,
vilka för de bofasta köpmännen torde utgöra den huvudsakliga grunden
för de av dem· framförda yrkandena aln gårdfarihandelns ytterligare be
gränsning. Om inga andra skäl vore att andraga för den inskränkning
i näringsfriheten, som ligger i en särskild reglering av gårdfarihandeln,
.skulle enligt kollegii uppfattning en sådan åtgärd icke stå i överens
.stämmelsemed grundsatsen om handelns frihet.

Emellertid har man numera att taga i betraktande icke blott denna
:äldre form av kringvandringshandel, som egentligen åsyftas i närings
lrihetsförordningen. ·Vid sidan av denna handel har på grund av kom
'munikationsmedlens utveckling och den under konkurrensens tryck allt
'Iner tilltagande smidigheten i varuförmedlingen en ny form av ambu
Jerande handel så småningom uppstått, vilken ur legislativ synpunkt
'visserligen torde kunna betecknas som gårdfarihandel, men som till sin
;art är väsentligen skild från densamma. Jag syftar härvid på den ambu
;lerande försäljning, som bedrives av större industri- eller handelsföretag
:genom agenter, vilka å automobil medföra de saluhållna' varorna för
-omedelbar leverans. Denna trafik lär med motorfordonets ökade an
vändning ha tagit en betydande omfattning, och i stort sett torde knap
'past kunna göras gällande annat än att en dylik form av varuförmed
ling högst väsentligt underlättar konsumentens inköp av för honom be-
hövliga varor. Även om inga mera framträdande olägenheter ur ord
'nings- och hälsovårdssynpunkt eller med hänsyn till statens fiskaliska
intressen kunna anses förenade med denna handelsverksamhet, måste
f·det likväl enligt kommerskollegii uppfattning anses såsom mindre till
fredsställande, att en väsentlig del. av kringförningshandeln på detta sätt
lälnnas helt utanför det allmännas kontroll. Olämpligheten häri framstår
:så' mycket tydligare som någon gränslinje mellan gårdfarihandel i äldre
"bemärkelse och denna mera moderna form av försäljningsverksanlhet
:svårligen kan uppdragas. Det skulle på grund härav, därest den nu
;avsedda försäljningen helt frigåves, kunna bliva beroende på rena tilJ
'fäl1igheter, huruvida en ambulerande försäljning skulle vara underkastad
.-särskild rättslig reglering eller icke.

Av nu anförda skäl har kollegium funnit motiverat, att all kring
förningsbandel u~om den ort, där handlanden på grund av gjord an

. 'mälan . idkar fast handelsrörelse, skall vara underkastad tillståndstvång.
J samband med ett dylikt förtydligande av nu gällande bestämmelser "i
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ämn'et bör' enligt kollegii förslag betecl<ningen gårdfarihandel ur. lag
stiftningen: ut.gå. Kollegium använder i stället beteckningen kringförnings
handeL '

"För vinnande av enhetlig praxis med avseende å meddelande av till
stånd. till. kringförningshandel anser kollegium, att det bör i lagstiftningen
uttryckligen angivas; under vilka förutsättningar sådant tillstånd skall
av" länsstyrelsen förvägras. I utlåtandet framlägges också ett detaljerat
förslag '.härom. Jag skall här icke närmare ingå på dessa förutsättningar
för 'vägrande av tillstånd, utan vill endast betona, att de icke innefatta
någon hänsyn till' konkurrensförhållandena inom näringslivet.

: :S,edan': kollegiulTI i fortsättningen berört åtskilliga· detaljfrågor med
av.seende' å bestämmelserna om' kringförningshandeln, lämnas i utlåtandet
en närmare' redogörelse för den skattetekniska sidan av saken. Kollegium
kommer därvid· till det resultatet, att man· tyvärr icke synes kunna göra
något åt den obestridliga orättvisan med hänsyn till. den konl'munala
be'skattriingen av dylik handel.

'; ,Det andra slaget av kringförningshandel, nänlligen sådan som be
drives ino1Jz handlandens bosättningsort är, som jag förut nämnt, för
närvarande helt okontrollerad. Sannolikt ha vi litet var haft känning
av, detta slag av försäljningsverksamhet och var bekantskap med de i
hemmen uppträdande agenterna har kanske - även om den blivit
flyktig ----:,icke alltid varit så' särdeles angenäm. Kommerskollegium
anser det obestridligt, att denna' ambulerande handel, vilken under senare
år avsevärt tilltagit, till icke ringa 'grad utgör ett maskerat bettleri, var
för. den bör begränsas eller åtminstone kontrolleras. Men kollegium
vill icke heller förneka., att platsförsäljning av här avsett slag i till
tagande. oITlfattning utövas av' många aktningsvärda personer, vilka så
som ombud" för vederhäftiga firmor på detta sätt kunna be.reda sig ett
nödtorftigt uppehälle.B.eträffande 'vissa varuslag, som föras i marknaden
av . olika företag under skarp inbördes konkurrens, kan det, enligt vad
i ,utlåtandet framhålles, i sJälva verket sägas ha blivit ett viktigt medel
för avsättningens ytterligare ökning att genom ombud uppsöka kunderna
i, deras hem och efter demonstration av varan' få densamma. avyttrad.

Av nu anförda skäl håller kollegium visserligen före, .. att dylik
kringförningshandel bör .underkastas rättslig reglering, men att man· där
vid bör åtminstone till en början gå fram med en viss varsamhet. Ert
ligt kollegii mening skulle det knappast stå i överensstämmelse med
det allmänna rättsmedvetandet att utfärda förbud mot sådan ambu
lerande .handel,: sC?ri:l här är ifråga, eller att underkasta densamma ett
aUm-änt tillståndstvång av den innebörd, som föreslagits för kringförnings
handeln: i övrigt. Som en första åtgärd anser kollegium lämpligt att
föreskriva anmälningsplikt, varige~om bättre möjlighet skulle yppa sig
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för polismyndigh-eten_ att hålla kontroll över verksamheten ifråga. I an
ledning av gjord anmälan skulle tillståndsbevis utfärdas. Detta, som

skulle få karaktären aven strängt personlig legitimationshandling, skulle
av handlanden medföras och på anfordran företes. Tillståndsbevis skulle
vägras, då det befinnes uppenbart, -att försäljningsverksamheten är av
sedd att utgöra ett maskerat bettleri eller lösdriveri.

I konsekvens med kommerskollegii hävdande av grundsatsen onl
handelns frihet med avseende å kundkrets och verksamhetsområde har
kollegium icke ansett sig kunna tillmötesgå kraven på förbud mot att
handelsresa1tde och jJlatsfärsälj'are upptaga order direkt hos allmänheten.
Emellertid bör enligt kollegii mening denna verksamhet, som ju har
många beröringspunkter med den egentliga ambulerande handeln- - ofta
är det svårt att skilja dessa båda verksamhetsformer från varandra -:
underkastas samma rättsliga reglering, som föreslagits för kringförnings
handeln. För sådana handelsresande, _som endast uppsöka köpmän eller
fakrikanter för avsätt~ing av varor, som skola av dem återförsäljas eller
användas i deras tillverkn~t.lg, föreslår kollegium anmälningsskyldighet,
varjämte ifrågasättes, att även försäljningsombud av denna kategori
skulle åläggas att vara försedda med en _legitimationshandling, motsvarande
det näringslegitimationsbevis, som nu - av vissa handelspolitiska- orsaker
- erfordras för handelsresande från vissa främmande länder.

Postorderhandeln (efterkravshandeln) är ju en handelsform, som undet
senare år tagit en betydande omfattning, och, som naturligt är, hava
också åtskilliga klagomål framkommit från detaljhandelsorganisationerna
mot denna nya kommersiella företagsamhet. Kollegium finner för sin
del uppenbart, att någon begränsning av näringsföretagares rätt att ut
bjuda sina varor till salu genom försäljningskataloger, att mottaga köp
order per post och att upptaga likvid genom efterkrav icke rimligen
kan ifrågasättas. I själva verket är ju här icke fråga om någon i och
för sig illojal eller ens mera ovanlig form av försäljning. Tvärtom torde
det vara ett inom affärsvärlden i dess helhet mycket allmänt förekom
mande tillvägagångssätt, att varor med ledning av- katalog rekvireras
per post. Och att likvid· sker genom efterkrav kan ju icke i och för
sig anses vara något mindre önskvärt sätt att uttaga betalning för för
sålda varor. På grund av den kontanthandel, som därigenom uppstår,
skulle efterkravshandeln snarare kunna betraktas som ett förm'ånligt
korrektiv mot ?sund kreditgivning.

Vad som föranlett anmärkningarna mot postorderhandeln torde
emellertid enligt· kollegii mening vara icke så- mycket försäljningssättet
såsom sådant utan fastmera de osunda och bedrägliga-reklammetoder, soill
i vissa fall hava kommit till användning inonl denna handel. Så till vida äro
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de framställda kraven på det allmännas mellankomst till missförhållandenas
undanröjande naturligen väl grundade. Därvidlag bör emellertid fratnhållas,
att korrektiven häremot icke l~mpligen kunna lämnas inom ramen för en
~läringslag, utan att bestämnlelser i älnnet i stället höra hemma i en lag mot
illojal konkurrens, för så vitt icke :allmänna strafflagen kan i förekom
mande fall anses tillämplig. I detta sammanhang får jag också franl
hålla, att kollegium överhuvud taget vid sina utredningar på detta lag
stiftningsområde bibragts den övertygelsen, att ett starkt behov aven
lagstiftning mot illojal konkurrens förefinnes i vårt land. Kollegium har
i utlåtandet därför betonat angelägenheten utav, att det inom handels
departementet pågående arbetet härmed i möjligaste mån påskyndas.

Realisationsväsendet har i utlåtandet upptagits tilll ingående behand
ling, men det torde föra för långt att nu närrnare gå in därpå. Sådana
tillfällighetsförsäljningar, som anordnas utont den ort, där vederbörlig
handelsanmälan gjorts, anser kollegium emellertid böra begränsas för
befordrande aven sund utveckling inom handeln. De gällande bestäm
melserna böra enligt förslaget i sådant syfte skärpas, och tillstånd till
dylik realisation skulle kunna lämnas allenast då fråga är onl försäljning
av konkursvarulager, dödsbo, skadade varor eller varor, som äro utsatta

. för förskämning. \Tederbörande handelskammare skulle enligt kollegii
mening ocks~ avgiva yttrande före tillstånds beviljande. Beträffande
realisation i mera allmän bemärkelse, d. v. s. sådan utförsäljning, som
anordnas på samma ort, där handelsrörelse idkas och vanligen också i
den lokal, där denna rörelse bedrives, anser kommerskollegium synner
ligen önskligt, att en rättslig reglering av sådana realisationer' kommer
till .stånd. Frågan därom faller emellertid inom området för en lag
mot illojal konkurrens.

Jag övergår nu till frågan om utlännings rätt att här i landet idka
näring. För närvarande. är det så, att härför som regel erfordras till
stånd av Kungl. Maj :t. Stadgandet härom anses emellertid endast gälla
fysis~a personer. Utländska bolags rätt att här idka näring genom filial
finnes icke reglerad i svensk lagstiftning. Enligt ådrninistrativ praxis
bruka. emellertid ansökningar om dylikt tillstånd icke bifallas. Utöver
det allmänna stadgandet i näringsfrihetsförordningen finnes dessutom ett
flertal specialbestämmelser rörande utlänningars rätt att idka näring~ att
vara delägare i eller deltaga i ledningen av bolag, att förvärva och be
sitta fast egendom m. m., på vilka jag nu emellertid icke kan närmare ingå.

Idet frågecirkulär, som vid utredningsarbetets början utsändes
rörande behovet av ändringar i näringsfrihetsförordningen, framställdes
en fråga, huruvida villkoren för utlännings rätt att utöva näring böra
omregleras... .Flertalet myndigheter' och .'. näringskorporationer lämnade
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nekande svar härpå, men i många, yttranden uttalades önskemål om
skärpta bestämmelser på denna punkt."

Kommerskollegium har i sitt utlåtande emellertid icke blott avvisat
dessa krav: på ytterligare restriktioner utan har tvärtonl hävdat nödvän
digheten utav att gå in för lättnader med avseende på utlänningars rätt
att idka näring. Kollegium framhåller, att ,detta spörsmål måste ses ur
en något vidare synvinkel än som i vissa av de inkomna yttrandena
varit fallet, och påvisar att de i vårt land i ämnet g.ällande bestämmel
serna icke ha full motsvarighet i något av våra grannländer. Som ett
allmänt omdöme vid en jämförelse mel1'an svensk och utländsk rätt ut
talar' kollegium, att vårt land intager en rätt markerad särställning i
förevarande hänseende, kännetecknad av relativt starka restriktioner.
Redan i och för sig synes detta förhållande vara ägnat att mana till
eftertänksamhet, då det gäller ett ståndpunkttagande till de framställda
önskemålen om ytterligare skärpning av lagstiftningen eller lagtillämp
ningen i förevarande avseende. Men betänkligheterna mot ett realise
rande av dessa önskemål bliva än starkare, om man tager i betraktande
de 'senare årens livliga internationella arbete för åstadkommande av lätt
nader i de kotnmersiella mellanfolkliga förbindelserna. Kommerskolle
gium erinrar om det inom Nationernas Förbund och Internationella han
delskammaren' under senare år bedrivna arbetet i detta syfte samt om
den behandling hithörande frågor ägnades vid den ekonomiska världs
konferensen i Geneve i maj 1927. Dessa arbeten hava numera resul
terat i ett av Nationernas Förbunds ekonomiska kommitte utarbetat för
slag till konvention rörande utlänningars behandling, vilket förslag inne
fattar rättsregler, som till sin innebörd i väsentliga hänseenden avvika
från gällande svensk näringslagstiftning.

Då kommerskollegium nu haft att fatta ståndpunkt till frågan om
en revision av de allmänna bestämmelserna i svensk lagstiftning rörande
utlänningars, rätt att idka näring, har det redan från början stått klart
för kollegium så väl att dessa bestäm,melser i och för sig äro föråldrade
och kräva komplettering på viktiga punkter, t. ex. i fråga om rätten för
utländska, bolag att idka näring här i landet, som ock att man vid en dylik
revision icke kan undgå att även för vårt lands vidkommande taga väsent
lig hänsyn till de starka internationella strävandena till större rörelse
frihet länderna emellan på det kommersiella området. Det torde böra
beaktas, säger kollegium, att yrkandena från vissa näringskorporationer
om, ytterligare restriktioner för utlänningars rätt att idka näring fram
kommo vid en tidpunkt, då omdömet om hithörande förhållanden må
hända, ännu var starkt påverkat av de av världskriget framkallade stör
ningarna i de ekonomiska förbindelserna folken ,emellan. Såsom ut
vecklingen därefter gestaltat sig och alldeles särskilt med hänsyn till
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den aktuella frågan om avslutande aven sådan internationell'konvention,
som ovan omnämnts, torde det för det svenska näringslivets eget bästa
få 'anses föga välbetänkt att alltfort vidhålla den markerat avvisande håll
ning, som hittills varit och alltjämt är kännetecknande för den svenska
lagstiftningen om· utlänningars rätt att idka näring. Kollegium är av den
uppfattnIngen, att en modernisering av dessa bestämmelser i riktning
mot en uppInjukning av det nu tillämpade- restriktionssystemet icke
skulle lända den inhelnska kommersiella företagsamheten till skada. Så
som förhållandena ur internationell synpunkt utvecklat sig' ifråga om be
handlingen ~v utländska undersåtar och andra rättssubjekt i näringsrätts
ligt hänseende, torde det i själva verket inom en relativt kort tid sanno
likt fratnstå som en nödvändighet för vårt land att frånträda den iso
lerade ställning, som vi med nu gällande lagstiftning i detta hänseende
kommit att intaga.

Emellertid, har kollegiunl icke velat förorda en förbehållsfri an'slut
ning i alla enskildheter till de principer, som fått uttryck i det före
liggande förslaget till konvention angående utlänningars behandling. Ett
dylikt steg skulle innebära en alltför' brådstörtad övergång från de i
svensk näringslagstiftning hittills följda grundsatserna. Men kollegium
har ansett sig böra föreslå vissa jämkningar i och kompletteringar av
de allmänna stadgandena o·m utlänningars rätt att idka näring.'

Till en början bör enligt kollegii förslag' det ovillkorliga stadgandet
i näringsfrihetsförordningen om skyldighet för utlänning att söka Kungl.
Maj :ts tillstånd för erhållande. av rätt att idka näring så till vida modi
fieras, att härtill fogas en uttrycklig bestämmelse om rätt för Kungl.
Maj:t att på grund av ingången traktat medgiva befrielse från skyldig
heten ifråga. Vidare bör i svensk lagstiftning öppnas möjlighet för ut
ländsk juridis.k person att' här i landet bedriva näringsverksamhet genom
filial, varvid samma regler skulle gälla som för fysiska personer. Den
omständigheten, att en allmän bestämmelse häronl hittills saknats samt
att utländska bolag enligt praxis förvägrats dylik rätt, anser kollegium
utgöra; en väsentlig brist hos den svenska näringsrätten. Den kommer
siella företagsamhetens behov av nödig rörelsefrihet har naturligen medfört,
att' andra former tillgripits för att bereda möjlighet för utländska bolag
att här' idka näring.. Me'n det· mer eller 'mindre framträdande bulvan
system, som .sålund~ uppkommit,- är uppenbarligen så mycket mindre
tillfredsställande, som nlöjligheten' till kontroll över den utländska före
tagsamheten härigen'om försvunnit.'

Medan .förslaget i dessa huvudpunkter sålunda går i deciderat li
beral riktning, hava å andr'a sidan i vissa hänseenden en del skärpningar
i bestämmelserna. om utlännings'~ rätt. att idka .näring blivit förordade, så-

. "

.1.-
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som beträffande ambulerande handel, orderupptagning hos .allmänheten,
rätten att vara prokurist m. m.·

Vad beträffar näringsfrihetsforordningens tillämplighetso1nråde har
konlmerskollegium med hänsyn till den utomordentligt stora omfattning, i
vilken näringsverksamhet i vårt land numera utövas genom bolag och andra
särskilt bildade rättssubjekt, ansett det vara ett angeläget önskemål, att de
.grundläggande näringsrättsliga stadgandena även formellt utsträckas till att
omfatta dylika rättssubjekt. Om emellertid juridiska personer inbegripas un
der en blivande ny näringslag, bör enligt kollegii mening konsekvensen
fordra, att jämväl för dessas vidkommande samma kvalifikationsvillkor bliva
gällande, som stadgas ifråga om fysiska personers rätt att utöva näring.
Detta skulle innebära skyldighet för juridisk person, som bedriver närings
rörelse, att vid företaget hava anställd såsom föreståndare en enligt lagens
allmänna bestämmelser vederbörligen kvalificerad person. Rörande uppfyl
landet av dennaskyldighet skulle anmälan göras till registreringsmyndigheten.

Ifråga om näringsfrihetsförordningens tillämplighet på olika arter av
näringsverksamhet anser kollegium det. principiellt vägledande böra vara
att under en ny näringslag lägga all yrkesmässigt. bedriven näringsverk
samhet, i den, mån densamma icke uttryckligen undantagits från lagens
tillämplighetsområde. Med näring förstås i utlåtandet därv~d varje för
förvärv utövad, utåt självständig verksamhet. Undantag skulle givetvis
göras för sådan näringsverksamhet, som finnes reglerad genom special
författningar. Men därjämte skulle dels sådana näringar, som utgöra
s. k. urproduktion, böra uttryckligen undantagas, såsom jordbruk, träd
gårdsskötsel, fiske och jakt, dels hemslöjd och husfiit, dels ock annan
näringsverksamhet, som bedrives allenast i ringa omfattning.

Beträffande de föreslagna reformerna med avseende å näringsregi
streringen skall jag fatta mig kort. De gå i huvudsak ut på en sam
manslagning av närings- och firmaregistren. samt registreringens cen
tralisering hos länsstyrelserna.

Då. skyldigheten att i och för· registrering anmäla firma är avhängig
:av bokföringsplikten, finnes - om man går in för en sammanslagning
.av handels- och näringsregistren ~ tydligen ett samband. mellan
frågan om allmänna näringsregistreringen och bokföringspliktens omfatt
ning. Det ligger då nära till hands att tänka sig en sådan lösning av
frågan, att tillämplighetsområdet . för en ny näri~gslag bleve samman
fallande med bokföringslagens til1ämplighetsområde. Genom en sådan
anordning skulle samt~iga under näringslagens allmänna stadganden fal
lande företag bliva skyldiga att i och för registrering anmäla firma.
Kollegium har icke kunnat fatta slutlig ståndpunkt till denna fråga, efter
som bokföringslagen f. n. är föremål för omarbetning, varvid bl. a. lär
vara å bane att vidtaga avsevärda förändringar i lagens tillämplighets-
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otnråde, ..nlen kollegium förordar i princip, att en sådan inbördes över
ensstämmelse mellan dessa båda författningar åvägabringas.

Beträffande aktiebolags- och föreningsregistreringen skulle enligt för
slaget endast vidtagas sådana förändringar, som betingas av att dessa
juridiska. personer med avseende å rätten att idka näring skulle likställas
med· fysiska personer.· Det skulle alltså inför registreringsmyndigheten
styrkas, att .·lagenligt kvalificerad föreståndare för näringsrö~elsen blivit
·antagen. Som ett komplement till förslaget om registrering av alla fili
aler föreslås· också, att filial för bolag eller förening skall registreras hos
vederbörande länsstyrelse. För Stockholms vidkommande skulle dock
vara tillräckligt, att aktiebolags filial bleve registrerad hos patentverket.

En nyhet i samband med näringsregistreringen är också, att bevis
OIn verkställd registrering enligt förslaget skulle av registreringsmyndig
hete~ meddelas i form av »näringsbrev», vari uppgift skulle lämnas om
bl. a. firman och rörelsens beskaffenhet. Näringsrörelse skulle icke få
påbörjas, förrän dylikt näringsbrev utfärdats, varjämte skulle stadgas, att
näringsbrevet skall finnas anslaget å rörelsens driftsställe på en för all
mänheten klart .synlig plats.

Utlåtandet innehåller vidare förslag om utsträckning av det legala
firmaskyddet till att avse hela registreringsdistriktet, d. v. s. länet, även~

som förslag om vissa andra ändringar i firmaiagen i syfte att åstad
komma större effektivitet i näringsregistreringen och bättre överensstäm
melse mellan registret och de verkliga förhållandena.

n'en redogörelse jag nu lämnat innefattar i stora drag de av kom
lnerskollegiulD framlagda riktlinjerna för. revision av näririgslagstiftningen.
Som en sammanfattning kan man säga, att kommerskollegium .visserligen
medgivit, att förhållandena inom hantverket och handeln i vissa hän
seenden måste betecknas som .mindre tillfredsställande, men att kolle
gium likväl icke kunnat ansluta sig till kraven på sådana åtgärder' till
missförhållandenas avhjälpande, som skulle utgöra något avsteg från
principen om alhnän näringsfrihet. De författningsändringar, som i ut
låtandet förordats, åsyfta ingenting annat än att inom ramen för den
allmänna näringsfriheten åstadkomma bättre garantier för en välordnad,
vederhäftig och sund köpenskap. Därjämte understryker kollegium vik
ten av självdisciplin bland näringarnas utövare. I dessa sina strävanden
böra' de, så vitt ske kan, beredas stöd av det allmänna. Men det bör
också tillses, .att korpor~tionsvä'sendet 'och därmed sammanhängande
tnöjligheter till inverkan på den fria konkurrensen icke missbrukas till
skada för dem, vilkas betjänande utgör. det egentliga syftet med all pro-·
duktion och varuomsättning, nämligen konsumenterna.

Till . slut kan jag icke underlåta att också peka på en annan sida
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av näringsfriheten, som är nog så betydelsefull, men som 'icke legat
inom ramen för koinmerskollegii uppdrag och därför icke berörts i kol
legii utlåtande. Jag syftar på näringsföretagarnas ställning under arbets
konflikter och speciellt tredje mans - den aven arbetskonflikt icke
direkt berörd'e näringsidkarens - berättigade krav på att hånas utanför
konflikten. Det är ju allrnänt bekant, att bojkotten såsoln kårnpmedel
vid arbetskonflikter under senare år blivit allt vanligare i vårt land' och
Sveriges köpmannaJörbund har ju också för ett par år sedari hos Kungl.
Maj:t hemställt om åtgärder hären10t från det allmännas sida. Dessa
företeelser i det nutida näringslivet bringa osökt i erinran det' av mig
inledningsvis refererade uttalandet av adeln och bondeståndet år 1815'
rörande skråtvångets förhållande till ständernas koncessioner o'm all
männa medborgarrättigheter, däribland äyen allmän näringsfrihet. ··Stån
den framhöll°,att den godtagna näringsfrihetsprincipen icke var mycket
värd, ,så länge de gamla författningarna alltjämt funnos kvar. Nu, ha, vi
ju sedan mer än ett halvsekel vår näringsfrihetsförordning. Men nyttan
därav är förvisso ganska »inskränkt», om fria medborgare genom blockad
och bojkott av olika slag bliva hindrade att - såsom orderi föllo' i den
gamla riksdagsskrivelsen - »efter bästa förmåga till alla lofliga' företag
använda sina krafter».

Härefter yttrade sig:

Generalkonsul Josef Sachs: Det är 111ed häpnad Inan konstaterar, att
den lag, som reglerar näringsfriheten i vårt land, bär årtalet 1864. : Man
måste fråga sig, huru det varit nlöjligt att med den enastående omvälvning
inom näringslivet, som ägt rum sedan dess, detta har kunnat utvecklas' och
frodas så som varit fallet i 'trots aven så föråldrad lagstiftning. Att man
emellertid de sista åren kommit nära bristningsgränsen torde för en o.ch var,
som arbetat och verkat inon1 vårt lands näringsliv, vara uppenbart, och
måste det därför hälsas med alhnän tillfredsställelse, att den år 1924 sittande
regeringen beslöt sig för att uppdraga åt. kommerskollegiulll att slutföra förut
påbörjade utredningsarbeten angående revision av näringsfrihetsförordningen
och därmed sammanhängande författningar. Det är ett drygt arbete, som i
detta hänsende påbördats kommerskollegium, och det är sannerligen ej för
vånande, att kollegium ej hunnit slutföra arbetet förrän i år ~ Därvid lnåste
sä~skilt beaktas den allsidiga utredning, som kollegium ägnat alla från nä
ringsidkarehåll. och på annat sätt till statsmakterna framställda önskningar,
ävensom de förfrågningar,' som från kollegiet utgått till alla näringslivs~orga

nisationer av någon som helst betydenhet, till läns- och stadsstyrelser,. ma~

gistrater tn. fl. Dessutom ha under arbetets gång en del spörsmål, ·som,· an
setts nära sammanhänga n1ed tillkomsten aven ny näringsfrihetsförordning,

,hänskjutits till kommerskollegium för utredning i samband härmed. ,De" frå
gor, som kommerskollegium särskilt ägnat undersökning, skall. jag med pågra
ord i tur och ordning beröra. '.

Vad då först »Fråga om införande av ytterligare regala villRor för: rätten
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i allmänhet att idka näring och speciellt för rätten att idka hantverk och
detaljhandel» beträffar, ha ju från vissa håll stora ansträngningar' gjorts att
rubba den' genom 1864 års näringsfrihetsförordning genomförda grundsatsen
om allmän näringsfrihet.

Från hantverkets representanter har därvid framhållits, att denna ''frihet
me,dfört yrkesskicklighetens sänkning sanlt att den försvårat hantverkets koil
kurrenskraft i förhållande till industrien. Den enda räddningen ansågs ligga
i införandet av ytterligare legala villkor för rätten att idka näring~ De från
detaljhandelshåll resta kraven i enahanda syfte ha lnotiverats med att den
okontrollerade företagsbildningen luedfört i hög grad försämrade förhållanden
för detaljhandeln, och har därför önskemål frams'täl1ts om fordran på viss
praktik i yrket ävensom bokföringskunskap för rätten att idka detaljh'andel.
För' min del. skulle jag på det bestämdaste vilja avråda. från att slå in på
en dylik' väg. Den frihet, som under gångna årtionden ägt rrim inom nä
ringslivet, har trots, eller kanske just till följd av,' den stora konkurrensen
drivit detsalnma framåt på ett hittills oanat sätt. Att nu vilja slå in på en
viss lagenlig, bestämd lärotid eller fordran på personlig kunskap i bokföring
för utövare torde helt säkert ha till följd just vad kollegiulu i sitt utlåtande
framhåller, nämligen att en hel del för yrket i övrigt lämpliga personer ute
stängas från detsalnma, under det att en del andra lniridre kvalificerade IDen
på grund av formella meriter berättigade skulle kunna få rätt att utöva det
samma.

På grund av denna uppfattning torde det bliva en naturlig konsekvens
att vad beträffar »Fråga om organisatoriska åtgärder för höjande av yrkes
nivån inom hantverket och detaljhandeln» några särskilda åtgärder från det
allmännas sida i detta hänseende knappast böra äga rum. Däremot ,vill jag
livligt instämma i kollegiets uppfattning, att näringsidkarna själva böra ägna
sig åt att genom gemensamma åtgärder av organisatorisk art uppnå en högre
yrkesnivå o'ch sundare konkurrensförhållanden. I det hänseendet tillåter jag
mig uttrycka ett tvivel, om med hänsyn till hos oss rådande förhållandel)
det kan vara lämpligt att, såsom kollegium ifrågasätter, mästardiplolneringen
inon1 hantverket skulle beredas legal sanktionering. Likaledes är jag tvivel...

,sam om lämpligheten att, vad handeln heträffar, låta de olika branschsanl
manslutningarna driva sina organisationsprinciper så långt, som viss:a mindre
näringssammanslutningar föreslagit, varvid kontroll' över prissättningen och
vissa villkor för inköp ifrågasättes. Åtgärder av denna och liknande art,
drivna för långt, kunna dessutom givetvis föra lDed sig betänkliga konse
kvenser, ur konsun1enternas och det allmännas synpunkt.

Kolleginnl behandlar därefter »Fråga 'om begränsning av rätten att idka
näring lued hänsyn till verksamhetsområde eller kundkrets» . Den frihet~

som' nu gällande lagstiftning ,bereder yrkesutövare, såväl vad beträffar rätten
att utöva näringsverksamhet i allmänhet, bortsett från all lokal begränsningr

som' försäljning till kundkretsen, har i stort sett varit till fördel både för
yrkesutövarna och konsumenterna. Någon väsentlig omläggning av hithö
rande förhållanden tror jag skulle vara både onödig och skadlig. Emeller
tid torde, såsom kollegium framhåller, vissa förbättringar utan att inverka
hämman:depå rörelsefriheten kunna tillstyrkas, gående ut på viss kontroll
vad beträffar försäljningsverksamhetens bedrivande. I sådant hänseende vill
jag instämma i vad kollegium förordar rörande anmälnings- och registrerings...
plikt för'filialer och vad Som föreslås angående filials föreståndare och den;.
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nes bokföringskompetens ävensom att villkor onl filials beskaffenhet av att
vara' stadigvarande uppsättes sonl fordran, för registrering.

De g.arantier, ur ordnings- och, hälsovårdssynpunkt, som kollegium vill
uppställa för rätten att bedriva ambulerande försäljning, torde ävenledes
kunna förordas.

Att däremot ingen som helst begränsning i föräljning efter kataloger,
1110t efterkrav eller medelst postorder bör få äga rum, torde ligga i öppen dag.

»Fråga om skärpta villkor för -rätten att idka handel under vissa spe
ciella former» har även visat huru motsatta uppfattningarna äro såväl inonl
olika 'näringslivsorganisationer som bland länsstyrelser m. fl. För min del
hyser jag den uppfattningen, att nuvarande bestänlmelser böra bibehållas,
och instämmer i skälen härför i stort sett med allt vad som framhållits av
kommerskollegiunl. Den enda punkten, där jag ställer mig tveksam, är,-' då
kollegium föreslår, att ansökan om tillstånd till kringförningshandel skall av
slås, onl sökanden ej kan förete vissa handlingar, och en bland dess'a (det
är denna jag avser) gäller nödvändigheten av att prestera ett intyg av tvenne
trovärdiga personer, vilka skola styrka hans ordentlighet och redbarhet.

,Mot en utökning av varuslag, som enligt redan nu gällande föreskrifter
äro förbjudna till saluförande genom kringförningshandel, synes heller intet
finnas att invända. Detsamma gäller den föreslagna utvidgningen av åklaga
rens befogenheter ävensom skärpningen av påföljden vid överträdelse av be
stämmelserna, vilket allt erfarenheten givit vid handen visat sig i hög grad
önskvärt. Att kunna finna en tillfredsställande lösning av kringförningshan
delns beskattning torde, som kollegium framhåller, vara synnerligen svårt.
Detsanlina torde vara fallet, om man genom avgiftsskyldighet vill finna en
lösning, som skulle svara mot skatteplikten. Det bör därför ej kunna resas
något berättigat motstånd mot förslaget att åsätta de behövliga tillståndsbe
visen en stämpelavgift av 25 kronor.

-- l vad kollegium föreslår angående kringförning av varor till försäljning
inom den ort, där yrkesutövaren är bosatt, kan jag även i stort sett instämma.

'När kollegiunl även vidrör den verksamhet, som utövas av handels
resande och platsförsäljare enligt lagen av den 18 april 1914 och därvid
föreslår, att dessa, ,om de utbjuda varor direkt till allmänheten, böra be-,

,handlas i likhet med vad kollegium föreslagit för analoga utövare av kring
förningshandeln, har jag häremot intet att invända. Däremot ställer jag mig
något tveksam, när kollegium vill ifrågasätta att handelsresande och plats
försäljare" som endast idka försäljning ,.till köpmän eller fabrikanter, skola
åläggas att vara försedda med legitimationshandling av enahanda art som
vissa .främmande länders handelsresande e'nligt nu gällande förordning äro
nödsakade inneha. ,

Vad så beträffar den tillfälliga handeln, torde det vara ställt utom allt
tvivel" att en del missbruk på området' ägt och fortfarande äga rum och
synes därför kollegii förslag att tillfällighetsförsäljningar, sådana som nu gäl
lande näringsfrihetsförordning betecknar såsom »realisation» J fortfarande böra
vara underkastade nu gällande til1ståndstvång, vara välbetänkt.

Ä'ven den skärpning, att tillstånd endast bör kunna beviljas under vissa
bestämda förutsättningar och efter vederbörande handelskammares hörande,
bör av köpmanskåren hälsas med tillfredsställelse. Från köpmanshåll har
vid upprepade tillfällen gjorts anlnärkning mot det förfaringssätt, som praktise
ras lnedelst auktioner. av hela varulager eller delar därav. Dessa auktioner äga
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då rum på san11na plats, där den vanliga handelsrörelsen bedrives. Att
dessa manipulationer äro osunda utväxter på näringslivet torde vara uppen
bart. Det hade nog varit önskvärt, att regleringen av denna fråga kunnat
ske genom lämpliga stipulationer i näringsfrihets förordningen, men jag kan
även förstå, att denna fråga kan regleras genom att inrymmas j en lag mot
illojal konkurrens - 0111 vi blott någonsin få en sådan.

Ett spörsmål, S0111 under nuvarande förhållanden torde ha sitt alldeles
speciella intresse, är frågan om ändrade villkor för utlännings och utländsk
juridisk persons rätt att här i landet idka näring. Knappast något land
torde väl i detta hänseende vara behäftat lned en så restriktiv lagstiftning
som Sverige. Det, är därför icke underligt, att de flesta från myndigheter
och näringskorporationer. ingivna svar på frågan, huruvida härutinnan en om
reglering vore önskvärd, varit nekande. Envar, ansvarskännande och om vårt
näringslivs utveckling angelägen köpman bör kunna instämlna i och under
stryka vikten av vad kommerskollegium i detta hänseende framhåller, när
det påpekar, att denna fråga av internationella hänsyn bör behandlas nled
stor varsalnhet. Detta är av alldeles särskild vikt vid beaktande av det för
hållandet, att nya handelstraktater ha ingåtts och inom en mer eller lnindre
närliggande tid komma att ingås mellan Sverige och olika länder. Dessutom
torde ej nog ofta och kraftigt kunna, framhållas den över världen alltmer sig
spridande tendensen för borttagande av alla skrankor, som kunna ställa sig
hindrande i vägen för den internationella handelns fria utövning. Detta
spörsmål torde tydligast ha korumit till uttryck vid den i Geneve 1927 hållna
ekonomiska världskonferensen. Sveriges regering var en av de första, som
uttryckte sitt gillande av och sin anslutning till de därvid uttalade princi
perna. Det konventionsförslag, som blev följden' av nyssberörda konferens,
innefattar emellertid rättsregler, som äro stridande mot vår näringslagstiftning.
Med hänsyn härtill och till de föråldrade bestärnmelser, varmed vår närings
lagstiftning i detta hänseende är behäftad, måste en 'revision, gående ut på
ett tillgodoseende av de" internationella strävandena för större kommersiell
rörelsefrihet mellan' länderna, äga rum. Någon fara för att den inhemska
företagsamheten härav skall taga skada föreligger enligt min bestämda me
ning icke. En kraftig omvälvning i rakt motsatt riktning mot nu bestående
förhållanden skulle naturligtvis vara förenad med viss risk, men de av kom..
lnerskollegium förordade ändringarna torde å ena sidan tillfredsställa de in
ternationella kraven och bereda Sverige en aktad ställning inom det moderna
affärslivet, samtidigt som de å andra sidan ej på något sätt kunna utsätta vårt
nationella näringsliv för några som helst risker. De gå, såsom torde vara
bekant, ut på dels en uttycklig bestämmelse om rätt för Kungl. Maj:t att
på grund av ingången traktat medgiva befrielse från skyldighet för utlänning
att söka Kungl. Maj:ts tillstånd för att erhålla rätt att idka näring här i
landet, dels möjlighet för utländska juridiska personer att här i landet be
driva näringsverksamhet genom filial. Rätten härtill skall göras beroende
av särskilt tillstånd av Kungl. Maj:t, men lnå sådana juridiska personer kunna
fritagas från skyldighet att söka tillstånd, därest Kungl. Maj:t genoln traktat
träffat överenskommelse härom. Att de alln1änn,a villkor, som kollegium
föreslagit att gälla för svenska undersåtars och' svenska bolags rätt att idka
näring även böra gälla utländska undersåtar och utländska' juridiska personer,
torde vara självfallet, men däremot synes det mig onödigt att låta det hit-
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tills stadgade villkoret kvarstå, att sökanden' skall ställa borgen.'· eller annan
säkerhet tin stateh och kommunen under tre år.

De villkor, som· kommerskollegium föreslår för rätten för utlänning att
bedriva gårdfarihandel och· för' utövande av ambulerande handel i allmänhet,
ävensonl vad' beträffar :utländska handelsresande, som endast uppsöka köpmän
eller fabrikanter, synas mig vara fullt riktiga. ' .

Mot vad kollegiunl yttrar i fråga om »utvidgning och närnlare precise
ring av· näringsfrihetsförordningens til1ämplighetsområde ». finnes' intet att in
vända, Inen vill jag särskilt understryka, vad kollegiet i det hänseendet fram
håller såsom önskvärt, nämligen att överensstämmelse åvägabringas mellan
näringslagens och bokföringslagens til1ämplighetso111råden för att möjliggöra
en sanlmanslagning av närings- och handelsregistren.

Om omständigheterna skulle vara sådana, att förslag till lag om bok
föring lämpligen kan föreläggas riksdagen redan till nästa år, torde något
särskilt hinder härför ej föreligga, men får man då vara beredd på, att
kanske några förändringar i bokföringsförslaget måste geno111föras i sambånd
med ett eventuellt, antagande av ny näringsfrihetslag.

Kominerskollegii nästa fråga gäller ändrad ordning för registrering av
näringsverksamhet och ändringar beträffande firmaregistrering. Skarpa klago
mål ha i åratal riktats mot det sätt, på vilket ifrågavarande förhållanden
'varit reglerade, lnen· förslagen för att råda bot mot missförhålla'ndena ha
varit så lnånga och så varierande,' att någon enhetlig ståndpunkt, som kunnat
tillfredsställa de olika uppfattningarna, ej kunnat spåras. Anmärkningarna
ha· då särskilt gällt åst,adkomlllandet aven förenklad, effektivare' och mera
centraliserad registreringsnlöjlighet ävensom ett mera effektivt firmaskydd. I
det hänseendet synas mig' de av kollegium förordade förslagen vara synner
ligen väl avvägda, och vill jag i detta saml11anhang ej underlåta att under
stryka vikten av att firmalagen får undergå en genomgripande' omdaning.

Till sist vill jag blott uttrycka min glädje över att kommerskollegiunl
i detta sammanhang ej underlåtit att understryka behovet för vårt land av
en lag 1not illojal konkurrens. Sverige torde vara ett bland de få länder,
som äro i avsaknad aven sådan lag. Jag har personligen vid flera inter
nationella konferenser och kongresser fått höra huru Sv'erige utsatts' för högst
ofördelaktiga olndömen rned hänsyn till avsaknaden aven sådan lag. Detta
har även förhindrat nlöjlighet för Sverige att biträda en del konventioner,
som enligt' min 1uening varit av stor betydelse för det svenska näringslivet.
Det förslag till lag mot illojal konkurrens, som avgavs av patentlagstiftnings
.komnlitten är redan så föråldrat, att det torde behöva underkastas ett ganska
bnlfattande omredigeringsarbete för att kunna bliva en fullt modern' lag. För
tillfället 'lär också hovrättsrådet Hjerten, sekreterare i dåvarande patentlag
stiftliingskonlmitten, 'vara sysselsatt med detta omdaningsarbete. .Man får väl
därför hoppas, att en kungl.. proposition i ämnet framkommer åtminstone till
..} 930 års riksdag. . ,

Genomläsandet av konlmerskollegii förslag till förändrad näringsfrihets
förordning måste uppfylla vårt lands näringsidkare med tillfredsställelse och
tacksamhet. Personligen. kan jag ej underlåta att vid detta tillfälle "giva ut
tryck åt inin ~beundran för det sätt, på vilket kollegiet löst sin 'uppgift. Ut~

låtandet andas vidsynthet och verklig omtanke om näringslivets' bästa och
är .fullkomligt' fritt från,' all slags byråkratism och småsint skråmässighet.
Konlmerskollegium har. förstått, att de reglerande former, som behövas för
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ett- välordnat näringsväsen, ej få förhindra näringslivets frihet, utan att detta
endast kan frodas och utvecklas i ;friast möjliga ·foiin:er.,

Direktör E.A. Thun.holm: Jag tror, att jag gör mig till tolk för vad
detaljhandelns 111än inom vida kretsar känna, ·då jag säger, .att kommtrskol
legitims förslag av dem mottagits med den allra största tillfredsställelse. Det
är särskilt ett '. pa~ punkter i förslaget, som kunna anses hava mycket stor be:"
tydelse för. en god utveckling på detaljhandelns: o.mråde. Särskilt värdefullt
är förslaget 0111 kunskap i bokföring, ty just på den punkten: är det nog
ofantligt nlycket övrigt att. önska. En lag, genomförd i enlighet med för..
slaget, skulle utan tvivel bliva av synnerligen :stort värde för en sanering och
förbättring inom detaljhandelsyrket.

Likaledes tror jag, att förslaget· ·om registreri~lg av filialer: är sYlinerlige11
värdefullt. På senare år har det nämligen utvecklat sig en utpräglad ten
dens att annläla fIlialer, genonl vilka man sedan bedriver gårdfarihandel utan
att ställ~ sig till efterrättelse de bestämmelser, SOl11 finnas för en 'sådanhandeL
Det framlagda förslaget skulle enligt mitt förnlenande råda bot på detta miss~

förhållande .. och. därigenom bliva till gagn för de' bofasta affärerna..
Förslaget att skärpa bestäl11melserna för olaga gårdfarihandel är ävenledes

av största vikt, detta alldeles särskilt som korru11erskollegium icke ansett sig
kunna gå med på att ytterligare beskära och så slnåningom helt avskaffa den
ambuleran"de. handeln. Så länge det finnes möjlighet att driva kringförnings,;;
handel med lagligt tillåtna metoder, komlner det enligt min 'mening också
att finnas" sådan handel, som bedrives olagligt. Skärpta bestämmelser .·mot
sådan olaglig handel äro därför av allra största värde. Av stor vikt är för':
denskull, att åklagaren får rätt att beslagtaga sådana varulager, som kring
föras utan att vederbörligt. tillstånd har erhållits.'

Förslaget har också därutinnan en stor förtjänst, att den ambule
rande handeln med livsnledel fixeras till sin omfattning. Unde~ senare år
har det allt mer och nler börjat utveckla sig en praxis, :att snart sagt allt
nlöjligt in'rymmes .under begreppet »livsmedel», och den ambulerande handeln
på detta onlråde har tagit en stor '0mfattning. På vissa orter kan lnan rent
av få se en verklig kappkörning 'mellan bilarna utefter landsvägarna, där den:;
som är flinkast i vändningarna, kommer först. fram till gården och får sälja.
Jag tror därför, att vi stå inför den faran, att varulager av detta slag komma
att ambulera på väg.arna. Att 'en. sådan utveckling icke· kan vara. till
gagn för· handelsyrket, torde väl vara klart, och det torde icke heller kunna
anses yara· en riktig och lycklig utveckling för varudistributionen i sin helhet.
Genom' det nu franllagda förslaget skulle gårdfarihandeln med livsl11'edel bliv.a
begränsad till det område, son1 från början torde ha varit lagstiftarnas nle
ning att den skulle ha. Man måste sålunda med tillfredsställelse hälsa kom
nlerskollegii förslag, att -denna handel skall begränsas till inhemska jord
bruks- och trädgårdsprodukter, vilda bär och blommor samt alster av inhemsk
husslöjd och byte och fångst från jakt och fiske.

En sak, som detaljhandelns män icke funnit så alldeles tilltalande i
kommerskollegii förslag, gäller kollegiets avvisande av det önskemål, son1
har' framförts från köpmannahåll,: nämligen att ·.för rätten att idka handel
skulle krävas viss praktik inom yrket..' .Mot, detta förslag ha anförts vissa
betänkligheter av principieU art, som jag icke nu skall upptaga till bemötande,.
men dessutom har konlmerskolIegium också framhållit, dels att detta skulle
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innebära en stark begränsning av konkurrensförhållandena, dels att det skulle
förefinnas en avsevärd svårighet att rättvist bedöma, huruvida den i lag fast
ställda yrkeskompetensen verkligen vore för handen eller ej i de enskilda
fal~en. Jag tror för min del, att man dock bör bedöma denna sak även från
andra synpunkter än de rena detaljhandlarsynpunkterna. Produktionspro
cessen kan ju icke sägas vara avslutad, förrän varan nått fram till slutmålet,
förbrukaren, konsumenten. Om detta är sant, så är det väl också sant, att
detaljhandeln är sista ledet i produktionsprocessen. Det är därför av betydelse
för produktionens övriga stadier, att detta sista led fungerar så väl sonl
möjligt. Jag tror, att man är berättigad att säga, att detaljhandlaren är pro
ducentens representant inför konsumenterna, när det gäller att vinna avsätt
ning för de framskapade nyttigheterna. En sådan representation kräver emel
lertid, såvitt jag kan förstå, att det verkligen finns sakkunskap hos den, sonl
skall utföra den. D-et är icke tänkbart, att en person, SOIU aldrig förut sysslat
med varor, skall kunna. på ett korrekt sätt framhålla de olika varornas för
tjänster", deras kvalitet, deras sammansättning, deras användning o. s. v. Allt
detta och mycket mera har enligt mitt förmenande betydelse, då det gäller
att framskapa köpbehov och köplust och framför allt onl~ättning av de olika
varorna.

Jag tror också, att l11an bör se denna fråga ur konsumenternas synpunkt.
Konsumenten har full rätt att fordra att få riktiga uppgifter om den vara,
han önskar köpa,- om dess kvalitet, om dess användningssätt o. s. v. Han
har också rätt att fordra, att varan tillhandahålles i ett verkligt förstklassigt
skick, att den varit lagrad på ett sådant sätt, att den icke tagit skada m. m.
Jag tillåter mig göra det påståendet, att den som aldrig har sysslat med varor,
som icke ens kan skilja den ena varan från den andra, kan icke heller upp
fylla berättigade anspråk från konSUlnenternas sida.

Jag tror för min del, att man bör taga hänsyn till dessa av mig anförda
synpunkter, när man en gång skall fatta beslut i denna angelägenhet.

Jag skall i detta sammanhang be att med ett par ord -få benlöta de skäl,
som kommerskollegium anfört för sin ståndpunkt, nämligen att den här ifråga
varande bestämmelsen skulle avsevärt inskränka konkurrensen och att det skulle
vara svårt att rättvist avgör"a, om kompetens förefunnes eller icke.

Det skulle således vara fara värt, att konkurrensen skulle bliva avsevärt
inskränkt, om man genomförde en lagstiftning onl exempelvis tre års praktik
i yrket. Jag kan för min del icke tro, att detta skulle bliva fallet. Alla de
många tusentals affärsanställda här i landet ha väl alla en gemensam önskan_,
nämligen att få starta en egen affär ~. Denna stora biträdeskår skulle: utan
tvivel komma att i tillräckligt stort antal och med tillräcklig energi" onlbe
sörja startandet av nya affärer, så att konkurrensen icke skulle äventyras.

Vad beträffar svårigheten att rättvist kunna bedöma, huruvida den i lag
fastställda yrkeskompetensen i det enskilda fallet vore för handen, är det klart,
att sådan svårighet föreligger, men denna svårighet är -väl ändå icke större
än att man skulle kunna övervinna den. Det önskemål, som i detta hänseende
framförts från detaljhandlarhåll, går ut på det enkla och mycket anspråkslösa
kravet, att den, sonl skall starta en ny affär, skall ha praktiserat i branschen
såsom biträde i exempelvis tre år. Att få en sådan sak bevisad, torde icke
vara så särskilt -svårt. -Ett -intyg från hans principal vore väl gött bevis. - Ett
sådant' intyg skulle -ju --kunna bestyrkas av stadsfiskalen eller annan lokal myn-
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dighet. Jag tror därför, att svårigheten verkligen 'skulle kunna övervinnas,
om man verkligen ville gå in för denna sak.

Generalkonsul Sachs talade nyss om att man begärt, att -efterkravshandeln
skulle begränsas. Jag tror icke, att någon detaljhandlarorganisation framställt
ett sådant yrkande. Vid varje tillfälle, när denna fråga varit uppe till dis
kussion i de detaljhandlarorganisationer, som jag har 'närmare kännedom om,
har man tvärtom alltid hävdat den principen, att denna fornl för' varuför
lnedling är fullt korrekt och riktig och att den bör få fortsätta' utan någon
begränsning, under förutsättning att den bedrives under lojala former. Det
är det myckna -illoja, som, förekomnlit inom denna förförmedlingsform, var
emot köpmännens organisationer ha riktat sig.

,Slutligen skall jag tillåta mig att frainföra en fråga, huruvida icke detalj
handelns av lnig berörda anspråk även kunna sägas gälla en fråga av national
ekonomisk betydelse. Man ser ju vilket oerhört antal fallissemang, som ständigt
förekomma inom detaljhandeln. . Det .förekommer betalningsinställelser och
konkurser oupphörligt i olika delar av landet.' Jag tror, att man säga, att
en av de förnämsta orsakerna till detta förhållande ligger däri, att personer
gett sig in på handelns område, som saknat all praktisk erfarenhet om detta.
Härigenom ha de själva råkat i ekonomiskt fördärv, n1en det är icke den saken,
jag syftar på, utan det är, att de också skaffat sina leverantörer förluster.
Leverantörerna' å sin sida måste ju täck~ sig för dessa förluster, och det kan
icke ske .på annat sätt än att förlustrisken måste tagas med i kalkylerna.
Slutresultatet blir alltså; att denna frihet för envar att när som helst och hur
som helst och utan någon som helst erfarenhet börja en affärsverksamhet med
för en stegring av prisnivån. I så fall måste ju denna fråga också ha en
nationalekonomisk betydelse. En förkunskap, om också så liten som den av
köpmännen förordade, skulle enligt min mening medföra sundare förhållanden
på detaljhandelsområdet. Jag tror därför, att man verkligen bör överväga,
huruvida det icke finns verkligt· talande skäl för att söka, få fram bestämmelser,
som skulle fixera åtminstone någon praktisk erfarenhet såsom ett villkor för
rätten att få börja affär.

Redaktör Axel Gjöres: När: n1an av olika omständigheter föranletts att
några år följa opinionsbildningen i denna fråga och man 'sedan genomläst
kommerskollegii betänkande, måste man verkligen. säga,' att kollegiet har
lyckats dansa en mycket skicklig äggdans mellan gamla sunda liberala stånd
punkter och de långt fran1skridna 'krav, som en mycket målmedveten opinion
fört fram. Man skulle också kunna säg.a, att det föreliggande, betänkandet
är ganska oskyldigt, men· det räcker dock en liten bit av lillfingersnageln åt
skråandans Beelsebul, som åtn1instone jag' för min del icke är någon vidare
beundrare utav. .Det kan därför kanske vara motiverat att säga några all
männa ord om den tendens, som trots allt kommer till· uttryck i detta be-
tänkande.' '

Jag måste för min- del säga, att jag företräder den' måhända ga1umal-'
modiga men ändå som jag tror rätt hållbara ståndpunkten,' att det är ,något
fundamentalt' oriktigt uti att samhället skall .åtaga sig :,en' kompetensprövning,
~om samtidigt' _. det ligger i sakens natur - måste bliva en kompetens
garanti. Det är principiellt oriktigt, och '-det' är för övrigt, om man ser ·saken
praktiskt~ fullständigt hopplöst·· att·· genomföra. en sådan kompetensprövning.,
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SOlU skulle kunna råda bot på de missförhållanden,. som man anser föreligga
inOln handeln.

Man kan.' ju fraga sig:' 'Tad är köpmannakompetens? Jag .. tror, alt det
blir ganska svårt ~tt: ge ett uttöminande svar på den frågan. Den föregående
talaren; har en gång givit ett svar, son1 väl dock icke gjorde anspråk att. våra
helt uttömmande~ I ett föredrag, som handlade om de nödvändiga köpmanna
egenskaperna, yttrade direktör Thunholm för några år sedan i Sundsvall, .att
det står fullständigt klart, att orsaken till framgång. på affärsområdet :lika väl
som på alla andra områden ligger djupast sett i den personliga egenskapen
hosden1, som arbeta i affären,. och han gav i fortsättningen en närmare
specificering av några av dessa personliga egenskaper, nämligen. kunskapstörst,
ordningssinne, punktlighet, god allmänanda, människokännedolD, energi, akt
ning för kallet· och' rättrådighet.

Jag vill icke taga upp någon diskussion' onl huruvida detta försök att
ange köpmannaegenskaperna är fullständigt - jag skulle för min del, tro, att
så icke är fallet :- n1en jag skulle med en något fii hänvisning till en under
senare tid spelad filnl vilja säga, att det fordras också »det» för att en köp
111un verkligen skall ha de rätta köpmannaegenskaperna. Även om IDan
företar en n1ycket noggrann finsållning genom kompetensprövningens para
grafsål1, skall det säkerligen visa sig vara mycket svårt att fånga detta svår
definie'rbara »det» i sållet. I varje fall är det klart, att man fångar icke
köpmannakompetensen genom en rent formell prövning, och jag ifrågasätter
också; om man kan fånga den genoln den praktik i yrket under: tre år, som
nu' är köpmannaförbundets speciella recept i denna punkt.

Om man gor en inventering ute på den svenska landsbygden och tänker
på de förhållanden, 'SOlD råda nu och som rått förut, och erinrar sig den
köpmannageneration, som gått, och den, som kommit till, skall man nog finna,
att vi haJt goda köplnän här i landet, som ha börjat utan att ha haft någon
som helst praktik,. och dåliga köpmän, som haft sådan praktik. 11an skulle
kunna räkna upp en mängd fall. Jag är förvissad om att v'ar och en, som
gör sig mödan att tänka efter, mycket väl ur sin egen erfarenhet skall kunna
plocka fram exempel på personer, som börjat inom helt andra yrken och
slagit upp egen affår.. Deras kunskap i bokföring har kanske varit så enkel,
att de från början nlåst använda det ganl1a klassiska sättet med kritstreck i
taket; nlen de ha varit duktiga karlar och skött sin affär utomordentligt.
Säkerligen skall då också mången kunna erinra sig' fall, då en sådan äldre
köpman sålt sin affär eller överlåtit den åt sina efterkommande, till personer
son1 ha .vuxit upp inom handeln, som ha många års praktik bakom sig och
som ha en god' utbildning och en god merkantil skolning, 'men lika fullt har
företaget .inonl kort tid stått på näsan. Detta visar dock, att Inan icke kan
klara upp denna sak på det sätt, sonl köpnlunnaförbundet har tänkt sig.

Komnlerskollegiunl har i sitt förslag icke sträckt sig så långt, men det
.har gjort en liten yacker gest och sagt, att det skulle fordras bokföringskun
skap~ Jag tycker nu för lnin del, att när man' icke kan göra något annat,
så bör man helst· icke göra något alls. Detta förslag om bokföringskompetens
är, enligt min 111ening, en ganska misslyckad halvmesyr. Är det för övrigt
icke en smula ·korriprometterandeför oss att nu komma med en sådan sak,
när man 1864 vågade taga steget' fullt ut? Då voro ju de allmänna förutsätt;o
ningarna hos de perSoner, sonl man kunde räkna med skulle slå in på denna
bana, mycket svaga. Den svenska folkskolan befann sig i ett mycket out-
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vecklat tillstånd, och det övriga undervisningsväsen, som det här kan bli tal
om, låg heller icke på någon hög nivå. Nu äro förhållandena härutinnan
radikalt förändrade. Vi ha en högklassig folkskoleundervisning och vi ha
många andra utbildningsanstalter, som väl sörja för en god formell utbildning
för köpmannayrket. Det kan då icke gärna vara behövligt att nu taga lagen
till hjälp för att garantera, att. köpmännen verkligen skola kunna föra de i
lagen föreskrivna böckerna. .

Jag skall icke alls försöka ge något svar på den fråga, som direktör
Thunholm franlställde i slutet av sitt anförande, men den föranleder mig likväl
till en liten erinran. Det har ju skett ganska många fallissemang framför allt
under senare år, men jag för min del är ganska övertygad om, att om man
undersökte de olika fallen närmare, .skulle det visa sig, att de al1r~ flesta av
dem, som nu gjort fallissemang, ha drivit detaljhandel förut. Det är icke
dessa nykomlingar från det ekonomiska livets Wild West, som brutit in och
levat högt några år, utan det är folk med tidigare praktik inom affärslivet,
åtminstone de allra flesta, men de ha i alla faU misslyckats. J ag tror icke,
att man med en argumentering, som hänvisar till fallissemangen inom handeln,
kan vinna något stöd för kravet på kompetensvillkorens legalisering.

Så ha vi den ambulerande handeln, som nu i de yttersta av dessa nä
ringsfrihetens revisionstider har blivit den verklige strykpojken och som kallas
för dörrknackarhandel. Jag skall gärna medge, att ekonomiskt spelar den
gamla gårdfarihandeln en ganska liten roll. Den verkligt betydelsefulla frågan
är emellertid, om Inan icke med den utveckling motortrafiken synes få, måste
räkna med att varuomsättningen i viss utsträckning kommer att drivas från
rörliga i stället för från fasta lager. Skall man söka hejda en sådan utveck
ling? För min del svarar jag ett obetingat »nej», trots att jag själv är knuten
till en verksamhet, som också kan komma att få röna mycket besvär av den
rörliga handeln. Jag hyser icke den ringaste tvekan om att man måste hålla
alla legala möjligheter öppna för den nya utveckling av varuförmedlingen,
som tiden och förhållandena kunna påkräva och göra nödvändiga.

Det är slutligen ett par punkter i kommerskollegii förslag, som jag skulle
vilja fästa uppmärksamheten vid. Den första avser de på sid. 21 i betän
kandet upptagna förhållanden, som skulle kunna ge länsstyrelsen anledning
att förvägra tillstånd att driva s. k. kringförningshandel. Det heter där, att
tillstånd skall kunna förvägras, då sökanden icke förmår genom intyg från
legitimerad läkare styrka, att han är fri från smittosam sjukdom. Jag undrar
verkligen, onl risken för att en handlande personligen eller genom sina varor
sprider smittan än större, om han är dörrknackare, än om han har fast butik.
Jag kan icke förstå, vilket n10tiv som kan ha legat bakom en sådan bestäm
melse just för kringförningshandeln.

IJänsstyrelsen skulle vidare förvägra tillstånd, om sökanden erhållit vill
korlig straffdom. Man behöver icke förfalla till någon romantik beträffande
sådana, som komma under villkorlig straffdom eller under rättvisan i allmänhet,
för 'att ändå starkt ifrågasätta, huruvida man bör på detta sätt försvåra för
·personer, som komlnit på sned här i livet, att bryta sig en bana. Ett sådant
undantag finnes icke gjort på något annat område. Kan det verkligen ur
näringsrättsliga synpunkter vara berättigat eller påkallat att här införa en
sådan specialbestämmelse? . .

Det framgår icke fullt klart av betänkandet, huruvida konsumtionsför
eningar skola dragas in under den nya författningens tillämplighetsområde.

13 -28602. Nationalekonom. Fören. Förh. I928.
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Hittills ha konsumtionsföreningarna icke legat under näringsregistrering, och
det säges också i betänkandet, att bestämmelserna om näringsregistrering för
ekonomiska juridiska personer icke böra i huvudsak ändras. Byrådirektör
Österberg framhöll i sitt inledningsföredrag, att kommerskollegium med näring
avser förvärvsmässigt driven verksamhet. Därav borde alltså följa, att en
verksamhet, driven av ett antal personer i gemenskap för täckning av egna
behov, allts'å en verksamhet som icke avser förvärv eller vinst, skulle komma
att ligga utanför lagens tillämplighetson1råde. Jag har emellertid icke kunnat
få riktigt klart för mig, huruvida konsumtionsföreningarna, vilka driva just
sådan verksamhet, skulle komma att undantagas eller ej. Räknar man ~lnel

lertid med att dessa föreningar skulle komma att underställas lagen, är det
ett par saker, som jag skulle vilja påtala.

En konsumtionsförening skulle då enligt förslaget på samma sätt som
fysiska personer styrka kompetensen hos föreningens föreståndare. Vidare
skulle föreningen registrera sina filialer. Det tycker jag nu är en ur alla
synpunkter mycket ovidkommande sak. Det kan icke på något sätt beröra.
tredje man, eftersom föreningen som helhet svarar för föreningens förplik
telser. Det kan icke ha något annat intresse än ett rent statistiskt att ha
tillgång till· uppgifter om antalet filialer o. dyl. Förslaget går emellertid längre
och' säger, att om den ekonomiska föreningen sträcker sig utan för registre
ringsdistriktet, skulle den icke endast anmäla dessa filialer utanför distriktet
till näringsregistret utan också förete kompetensbetyg för dessa filialers före
ståndare. En sådan bestämmelse förstår jag än mindre. Jag kan ju taga ett
näraliggande exempel. Den stora konsumtionsföreningen Stockholm sträcker
sig icke blott över huvudstaden utan även över Lidingö och Sundbyberg, och
den skulle enligt förslaget bli tvungen att för sina försäljningsställen på dessa
och liknande platser komma dragande till registreringsmyndigheten med
kompetensbetyg för sina filial föreståndare. Och så snart det bleve en personal
förändring, måste även den nye föreståndaren registreras. Jag är oförmögen
att se, att detta skall kunna vara påkallat ur tredje mans eller samhällets eller
över huvud taget någon som helst synpunkt. Det kan ju dock hända, att
jag lnisstagit mig, och att man från kon1merskollegii sida har tänkt sig, att
detta slag av ekonomiska föreningar skulle i fortsättningen såsom hittills
undantagas från näringsregistrering, vilket jag för min del icke har det
ringaste emot.

Fil. dr Karl Hildebrand : Jag vågar taga till orda beroende på att jag
under en följd av år fungerat såsom ordförande i sammanslutningar dels av
fabrikanter, dels av fabrikanter och grossister. Jag har därvid tvungits att
tänka över en' hel del av de olägenheter, som äro förbundna med det nu··
varande distributionssystemet, men det är sannerligen icke lätt att komma
till någon bestämd uppfattning i dessa frågor.

Att man alltid bör utgå från näringsfrihetens princip såsom grundläggande,.
är ju tämligen klart. Det skulle innebära' ett fruktansvärt steg bakåt, om
man nu skulle offra denna princip. Under de senaste decennierna' har emel
lertid här' i landet liksom också i andra länder visat sig, att den fria kon
kurrensen har lett till mycket stora olägenheter. Man hade från början över
skattat dess förtjänster och trott, att det uteslutande fanns sådana. Inom de"
flesta branscher, där varor för. storkonsumtion tillverkas .och distribueras,
fjnner man, att det alldeles uppenbart finns för många fabrikanter, för många
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grossister och för många detaljister, och detta inverkar enligt min mening
också ofördelaktigt för konsumenterna.

När det finns för många· fabrikanter inom en viss bransch, lämnar den
fabrikant, som icke anser sig få sälja tillräckligt, gärna kredit åt nya gros
s.ister eller detaljister utan att närmare undersöka deras kompetens. Så går
den nya affären omkull och begär ackord. Fabrikanten går med på detta,
men han vågar icke släppa affären för att icke hans· omsättning skall gå ned,
utan den som fått ackordet får på synnerligen billiga villkor börja på nytt,
även om han visat sig inkompetent.

Det är ofta på samma sätt inom grosshandeln. Grossisten lämnar kre
dit åt fullkomligt olämpliga personer, och han är därför rätt mycket ansvarig
för att det finns för många detaljister.

Det finns också en tendens i motsatt riktning, i det att detaljister sluta
sig tillsamnlans för att själva övertaga grosshandel, och grossister kasta sig
in på fabrikation. Det har härigenom uppkommit en· viss osundhet, som för
med sig en hel del illojala konkurrensmetoder i kampen för tillvaron och
verkat demoraliserande.

Nackdelen av det alltför stora antalet näringsidkare kan därför enligt
n1in mening icke underskattas. Man ser också, hurusom det uppstått stor
försumlighet ifråga om. fullgörandet av vederbörandes betalningsskyldighet och
hurusom över huvud taget det ekonomiska lättsinnet brett ut sig. På en hel
del håll har detta lett till ackordsuppgörelser och konkurser, som icke varit
berättigade och som nog kunna sägas vara ganska fula. Och ändock kunna
sådana personer fortsätta med. sin rörelse och få ny kredit. Det är uppen
bart, att detta måste sätta fula fläckar på hela vårt näringsliv, och man ser
därför med visst bekymmer på det nuvarande läget.

Det vore naturligtvis önskvärt att kunna komma över till bättre för
hållanden. Jag är härvidlag ense med dem, som ha framhållit, att man i
första hand bör vädja till näringsidkarnas självdisciplin. Detta är alldeles
riktigt, men kanske de flesta förbise, att det råder ett sådant samband mellan
fabrikanter, grossister och detaljister, att det icke kan vara nog, att exempel
vis endast detaljistkåren försöker utöva självdisciplin och självuppfostran. Det
erfordras ett mycket intimt samarbete mellan de tre grupperna för att det
skall bliva någon effekt av det arbete, som nedlägges, men ett sådant sam
arbete· möter givetvis mycket stora svårigheter. Det är då icke underligt, att
många näringsidkare hoppas på att staten skall inpripa. med sin lagstiftande
makt. Jag tror också för min del, att en lagstiftning mot illojal konkurrens
skulle kunna uträtta mycket gott här i landet och skulle undanröja en hel
del av de olägenheter, som nu framkalla krav på näringsfrihetsförordningens
revision.

I övrigt tror jag icke,~tt man får sträcka anspråken alltför högt. Att
man fordrar en viss bokföringskunskap hos en detaljist, synes mig höra till
god ordning. Det kan icke anses vara ett kompetensprov i den meningen,
att man därmed skulle genom lagstiftning söka begränsa antalet näringsid
kare. Jag tror, att förhoppningarna på· en del håll och farhågorna på andra
håll, att kravet på bokföringskompetens skulle minska antalet detaljister, bero
på en missuppfattning. Det synes mig vara ett krav,. som var och en bör
kunna uppfylla. Varje detaljist rör sig ju mer eller mindre med anförtrott
gods~ och det är ·då icke orimligt att kräva en viss bokföringskunskap hos
honom.



182 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 6 DECEMBER 1928

På samn1a sätt tror jag, att det endast kan anses överensstämmande med
god ordning, att den, som vill etablera sig som detaljist, skall kunna upp
visa, att han har lokal, att han har något kapital att börja med eller att
han kan få kredit. Det är emellertid rätt svårt att närmare utforma en lag
paragraf i den delen.

Icke heller tycker jag det skulle vara upprörande att fordra en viss tids
praktik i yrket. Även här är det emellertid svårt att utforma en praktiskt
tillämplig lagparagraf. En sådan bestämmelse skulle säkerligen ytterst lätt
kunna kringgås, och man riskerar därför, att det bara blir. ett slag i luften.
Man måste också taga. med en hel del dispensbestämmelser, som skulle
komma att verka förryckande. Jag tror därför icke, att detta förslag är
genomförbart.

Det är på samma sätt med mästarebrevet. Jag har ingenting emot vad
kommerskollegium härutinnan föreslagit. Det är kanske en god anordning,
men jag tror icke, att den köpande allmänheten kommer att bry sig om,
ifall det .hänger ett sådant brev på väggen i den ena skobutiken och icke i
den andra. Bestämmelsen torde därför ha mycket liten inverkan.

Jag kommer alltså till ungefär samma resultat som de flesta föregående
talare, nämligen att man icke kan komma värst långt i försöken att få fran1
några praktiskt genomförbara kompetenskrav. Kravet på bokföringskunskap
ser jag för min del som sagt endast som ett rent ordningskrav och ingenting
annat. Vad jag tror kan leda till något resultat är å ena sidan ett sådant
samarbete i självdisciplinär riktning, som jag förut talade om, och å andra
sidan en lagstiftning mot illojal konkurrens. Jag förstår väl, att det sist
nämnda kommer att vålla mycket stora svårigheter, men man borde ändå
söka bryta det motstånd, som ifråga om en dylik lagstiftning möter särskilt
från pressens sida. Sverige intager i detta avseende, såsom redan framhållits,
en mycket egendomlig och mycket bekymmersam särställning, som icke länder
vårt land till heder. Sålunda, självdisciplin i satuarbete mellan olika närings
idkargrupper och lagstiftning mot illojal konkurrens, det är ungefär vad jag
tror, att man i detta fall får stanna vid.

Grosshandlare John Josephson : Jag skall endast säga några ord om
frågan 'om lagstiftning mot illojal konkurrens, som man här har talat om.
Svårigheten härvidlag är ju den, att en sådan lagstiftning sammanhänger med
tryckfrihetsförordningen, eftersom mycket som rör illojal konkurrens sprides
genom trycket till stora kretsar av personer. Vill man därför genomföra en
lagstiftning mot illojal konkurrens, måste man samtidigt ändra tryckfrihets
förordningen. Saken är ju den, att den som trycker en skrift, är ansvarig
för denna, under det att den, som ljuger i en annons, går fri. Det är där
för icke underligt, att pressens män sätta sig emot en lagstiftning.

För övrigt är det ju också ett allmänt internationellt önskemål att vi
skulle få en lagstiftning mot illojal konkurrens. Inom handeln förekommer
en oändlig lnängd missförhållanden och övergrepp. Man håller. sig icke till
sanningen utan bjuder ut varor under benämningar och skyltar och i reklam
på ett sätt; som icke överensstämmer med verkligheten. Vill man ha en
hederlig handel, är det en bjudande plikt att skapa en lagstiftning mot ett
sådailt förfaringssätt.

Nu vet jag .väl - jag satt själv med i en kommitte från 1910 till 19 15
- att det hittills icke funnits någon regering, som vågat. sig på att föreslå
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riksdagen att ändra på tryckfrihetsförordningen, av det enkla skälet, att man
vill värna om det fria ordet. Det gäller dock här något helt annat. Enligt
min uppfattning borde man mycket ,väl kunna taga itu med denna sak, ty
reklammeddelanden till allmänheten ha icke att göra med det fria ordet utan
med sanningen.

Vad 'själva det föreliggande betänkandet dessutom beträffar, är det sär
skilt en punkt, som jag fäst mig vid. Kommerskollegium föreslår nämligen,
att »dörrknackarhandel » efter endast en enkel ansökan får bedrivas å den
ort, där handlanden är bosatt. Enligt min mening måste 'en sådan bestäm
melse just provocera fram en dylik handel. Det vore ju egendomligt, om icke
de på orten bosatta handlandena, som på detta sätt få klart för sig, att de utan
tillstånd kunna driva ambulerande handel på orten, skulle börja genom om·
bud besöka hemmen i stället för att som vanligt endast sälja från sina bu
tiker, vilket måste bli till stor skada för den ordinarie detaljhandeln.

Jag tror, att de påtalade missförhållandena här ligga i produktionen.
Tack vare den tekniska utvecklingen blir produktionen större och större.
Därmed uppstår också överflöd på varor, och att då en oändlig nlassa män·
niskor ge sig in på handeln, ligger i sakens egen natur. Man kan nog icke
komma så långt med lagstiftning, men det riktigaste vore säkerligen, att sär
skilt tillstånd skulle fordras även för dörrknackarhandel på handlanqens egen
hemort. Får var och en bara efter en enkel anmälan driva sådan handel,
kan det ju icke bliva någon rättelse.

Grosshandlare Nils W'inkler: Jag tror, att vi alla kunna vara mycket
tacksamma mot Nationalekonomiska föreningen för att den givit oss tillfälle
att diskutera denna fråga. Så gott som alla, som hittills yttrat' sig, ha varit
av den åsikten, att kommerskollegii förslag är tillfredsställande och att frågan
nu synes gå en lycklig lösning till mötes. Framför allt är jag ,glad över att
direktör Thunholm, ordförande i Sveriges köpmannaförbup.d, under vilket
sorterar en mångfald mycket stora och starka detaljhandlarsammanslutningar,
har sagt sig vara belåten med det framlagda förslaget. Jag hoppas, att man
får tolka det så, att även de under köpnlannaförbundet sorterande föreningarna
anse sig nöjda med den lösning, som frågan nu' synes få.

Direktör 1'hunholn1 nämnde emellertid, att det funnes en del i förslaget,
som han skulle önskat annorlunda. Bland annat höll han före, att man borde
ha tillmötesgått kravet på tre års praktik för rättigheten att börja en affär.
Jag tror för min del icke, att det egentligen finns någon, som på allvar
fruktar för den konkurrens, som kan möta från sådana personer, som starta
en ny affär i en bransch utan att hava tillräcklig föregående praktik. De
affärer, som startas av personer, som icke hava minst tre års praktik i branschen,
gå nog snart sin undergång till mötes.

Han nämnde även de många betalningsinställelserna och konkurserna
och ansåg, att de berodde på att personer börjat affärsverksamhet utan denna
treåriga praktik. Jag betvivlar för min del, att så är förhållandet. Min er
farenhet säger mig, att de firmor, som inställa sina betalningar och göra
konkurs,' ingalunda som regel äro nybörjare eller sådana, som icke förut haft
praktisk erfarenhet.

Kommerskollegium har ju fått mottaga synnerligen mångå' ölika' förslagt
till ändrad lydelse av näringsfrihetsförordningeri från köpm,anna- och han
verkaresam~anslutningar. Vari bottna ·då egentligen de' flesta anmärkningar
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mot den .. nuv~rande förordningen?, Man säger, att den är så gammal. Den
har dock .undergått .vissa mödifikationer, och' det är ju icke alls sagt, att den
behöver ändras' bära därför att den' är gammaL Nej, det är nog snarare så,
att en stor' del av dessa framställningar blivit i~givna med anledning av den
skarpa konkurrensen, som man vill ha reglerad på lagstiftningens' väg.

Man .har här vidare talat om att det skulle krävas bokföringskunnighet.
För min 'del vågar j'ag' påstå, att det skulle bliva mycket svårt att' enas om
vad som härvidlag skulle kunna anses såsom minimum. Är det bara ordning
och reda med vad som lämnas ut på kredit och vad som betalas, gör det
enligt min mening detsamma, om vederbörande för dubbel italiensk bok
föring eller endast kassabok, journal och reskontra. Allteftersom en affär
ökas, måste man i alla fall följa med också med bokföringen. Jag vill emel
lertid påpeka, att även sådana personer, som vilja starta egen affär och varit
anställda i en större firma, ofta skulle ha mycket svårt att styrka sin kompetens
i bokföring. Jag känner till affärer, där en person uteslutande har att skriva
sammandrag av dagens försäljningar. I somliga affärer måste man använda
en kassabok för debet och en för kredit o. s. v. De personer, som uteslu
tande syssla med en eller annan detalj i bokfÖringen, äro icke kunniga i alla
grenar av bokföringen. De känna icke till alla trådar i densamma och de
kunna icke göra bokslut. Jag måste därför för min del betvivla möjligheten
att basera rättigheten att öppna egen affär på kunskap i bokföring.

Direktör Thunholm talade också om varukännedom, och han sade, att
personer starta affärer, som icke kunna skilja den ena varan från den andra.
Jag förmodar, att han icke menade, att de t. ex. icke skulle kunna skilja
på apelsi:qer och äpplen, utan att han syftade på oförmåga att skilja den ena
kvaliteten från den andra. Detta kan emellertid vara svårt nog även för
fackmannen.

Jag tror som sagt, att kravet på restriktioner i avseende å tillåtelsen
att börja en ny affär till största delen bottnar i rädslan för ny konkurrens.
Man vill med andra ord, att lagstiftaren skall säga till, att nu får det icke
bli flera företag i den och den branschen. Jag skulle för egen del gärna
vara med om att inskränka antalet näringsidkare i min bransch - de äro
faktiskt för många - och helst skulle jag naturligtvis vilja vara ensam, men
jag anser med den enfarenhet jag har, att det är mycket bättre, att vi låta
det förbliva som det är även i fortsättningen, d. v. s. att var och en, som
vill börja en ny affär, också får göra det, och att sedan det livsdugliga får
segra. Den, 'som blir för gammal eller för maklig eller av någon annan an
ledning icke längre med framgång kan driva sin affär, må se till att han
slutar. i tid, d. v. ·s. medan han ännu kan tillfredsställa sina fordringsägare.
Enligt min mening vore det mycket viktigare än att få restriktioner, som här
föreslagits, att mari införde mycket strängare bestämmelser mot sådana köp
män, industriidkare och hantverkare, som icke betala sina skulder. För dem
är det nu icke något straff alls, bara de ha ordentlig bokföring. och det
sörja de nog i allmänhet för. En hel' del köpmän 'åtminstone i min bransch
köpa varor på' kredit i fullt medvetande om att de aldrig ku~na betala dem.
De sälja dem litet billigare än de själva köpt dem, och sedan bjuda de
ungefär vart tredje år ackord på 5o %. I de flesta fall blir detta antaget,
och så börja de på nytt igen. Leverantörerna äro ofta nu för tiden i realiteten
också förlagsgivare, vilket jag anser vara en mycket stor olycka. De borde
vara säljare ·av varor och icke sina kunders bank. Det är enligt mening
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orimligt, att man av konkurrenshänsyn skall skaffa sig kunder genom att lämna
en dylik oinskränkt kredit. Jag tror därför, att kunde vi lagstifta litet strängare
mot dem, som bjuda ackord eller göra konkurs, .åtminstone om det sker
mer än en gång, skulle det icke skada. Ofta börjar vederbörande sedan
affären på nytt i sin hustrus el~er sina barns namn~ och när det icke längre
går, bildar han ett aktiebolag.' Man kan t.' o. m. få höra sådana personer
skryta över att det är icke de själva, som äro fattiga eller ha dåliga affärer,
utan att det är deras aktiebolag. Detta måste väl om något anses innebära
illojal konkurrens. Även. om en lagstiftning häremot skulle draga med sig
en ändring' av tryckfrihetsförordningen, borde man icke draga sig för att fram
lägga förslag härom för riksdagen, ty det är verkligen av behovet påkallat,
att en dylik lagstiftning kommer till stånd så fort som möjligt. Det är icke
heller rimligt, att det skall vara tillåtet att utan straffpåföljd bjuda ut varor
för annat än vad de äro.

Enligt min mening bör var och en ha rättighet att på ärligt sätt driva
sin näring i vilken form han vill. Man ha'r här' gjort ,anmärkning på den
s. k. dörrknackarhandeln. Jag är gärna med om att för denna handel in
föras vissa restriktioner, så att den icke kommer att bedrivas såsom ett mas
kerat bettleri eller i tjuvnadssyfte eller av personer, som ha ett straffhot vi
lande över sig, men vilja hederliga personer på detta sätt föra sina varor
med sig, vilket inom parentes sagt sällan torde löna sig, kan' det enligt min
uppfattning icke utgöra någon farlig konkurrens till butikshandeln . Själva
gårdfarihandeln avtager ju för varje år i betydelse, därför att det numera
växer upp affärer överallt. Det finns dock långt avlägsna trakter, där den
hederlige gårdfarihandlaren ofta är mycket välkommen.

Det .synes mig som om den allra farligaste tendensen inom handeln för
närvarande låge däruti, att handlande, framför allt minuthandlare, samman
sluta sig och fordra av sina leverantörer, vare sig det är grossister eller
fabrikanter, att de icke skola sälja till någon ny handlande inom deras bransch
utan medgivande från sammanslutningen. Detta måste ju betyda en återgång
till det gamla skråväsendet eller införande av fackföreningsmonopol även bland
näringsidkare. Det är säkerligen. en mycket farlig väg att slå in på. Vi
skulle aldrig ha kommit så långt som vi gjort -under de sista 3o ell~r 40
årens ekonomiska verksamhet i vårt land, om vi icke haft vår näringsfrihet,
som lämnat öppet för var och en att på bästa sätt han förmådde upparbeta
sin affär. Det finns många unga män, som ha särskilda anlag för köpman
nayrket och vilja bliva sina egna så fort som möjligt, och dem böra vi icke
hindra. Köpmanna- och industriidkarföreningar böra akta sig för att fram
tvinga en ny påbyggnad på den s. k. monopollagstiftningen, vilket lätt
skulle kunna ske, om de försöka genom missbruk av' sin tillfälliga maktställ-
ning hindra uppkomsten av ny konkurrens. '

Jag kan i detta sammanhang icke underlåta påtala de angrepp, som
gjorts mot personer, vilka haft en avvikande mening i de i afton behandlade
frågorna. Då vissa personer varit inkallade till kommerskollegium och det
förljudits, att de haft den och den meningen, har man i' vissa köpmanna
tidningar skrivit artiklar med innehåll som .kan sammanfattas i en sats, ly
dande ungefär så: »Man skall lära de herrarna att ändra' åsikt genom att
bekantgöra den för deras kundkrets». Det innebär ju faktiskt blockad. Sådant
kan jag icke finna anständigt, och jag tror icke heller, att någon närings
idkare, som åtagit sig några offentliga uppdrag eller några ansedda och högt-
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stående firmor eller bolag på något sätt låta påverka sig av dylik påtryck
ning. Ha vi olika meningar, kunna vi väl diskutera dem i stället för att
tvinga dem på varandra.

Jag säger ännu en gång, att man bör låta utvecklingen ha sin gång och
låta var och en driva sin näring på det sätt han anser för sig lämpligast,
endast det sker hederligt. Jag är ense med dr Hildebrand om att det be
hövs samarbete mellan fabrikanter, grossister och detaljhandlare, men då skall
det vara ett samarbete i rätt riktning. Det förslag, som kommerskollegium
här har lagt fram, tror jag i stort sett kan anses fullt tillfredsställande för
oss alla. Det enda, jag hyser vissa betänkligheter mot, är att vi skola öppna
stora famnen för utländska köpmän· och handelsresande. Jag har ingenting
emot full reciprocitet de olika länderria emellan. Jag var närvarande i fjol
vid det internationella handelskammarmötet, men när jag läst i tidningarna,
hur varje land för sin del har tillämpat de uttalanden, som gjordes, har jag
blivit förvånad över den bristande samstämmigheten mellan dessa uttalanden
och de faktiska åtgärderna. Jag vill därför varna för att låta Sverige vara
något slags föregångsland på detta område. Vi bliva dock icke själva så
värst vänligt mottagna i andra länder, då vi där försöka avyttra våra pro
dukter.

Direktör Thtinholm: Med anledning av vad grosshandlare Winkler
här yttrade skulle jag vilja framhålla, att det kanske är så i hans bransch,
att ingen startar en ny affär, som icke har varit med i denna bransch i
minst tre år, men undersöker man förhållandena inom andra branscher,
exempelvis livsmedelsbranschen, skall man finna en mängd fall, då personer,
som aldrig ha stått innanför en disk, börja en ny affär, och sådana personer
kunna icke tänkas besitta nödig varukännedom. De kunna kanske skilja
apelsiner från äpplen, men de kunna e~empelvis icke skilja rågsikt från vete
mjöl, och det blir allmänhetnn lidande på.

Grosshandlare Winklers anförande bekräftade ju till fullo det förhållandet,
att det nu för tiden förekommer en stor mängd ackord, som icke kunna
anses tillbörliga. Jag tror för min del, att de rådande lnissförhållandena
skulle i någon mån kunna begränsas, om man begärde, att den som vill
börja en ny affär, skall besitta åtminstone någon varukännedon1, vunnen genom
praktik inom yrket.

Generalkonsul Sachs: Direktör Thunholm hade tydligen missuppfattat
mitt yttrande om försäljning· genom kataloger mot efterkrav. Jag sade en dast,
att ingen begränsning av sådan handel bör äga rum, och det vidhåller
jag. Missförhållandena inom denna handel bör nian i stället söka komma åt
genom en lagstiftning mot illojal konkurrens.

Jag undrar, om icke redaktör Gjöres gjorde sig s;kyldig till ett missför
stånd beträffande frågan om bokföringskunnighet såsom villkor för rätten att
få börja affär. Jag vill för egen del säga, att jag till fullo instämmer med
grosshandlare Wiilkler i att en sådan bestämmelse icke bör antagas, men
det har enligt min mening icke heller kommerskollegium föreslagit. Kom
merskollegium säger endast, att »det bör därför enligt kollegii mening kunna
tagas undef övervägande, huruvida icke . . . krav på bokföringskunskap som
villkor för rätten att öppna detaljhandel borde i lagstiftningen tillgodoses».
Har jag läst rätt mel.lan raderna, är detta bara en vacker gest, och det kan
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i varje fall icke betraktas såsom något oreserverat tillstyrkande av det fram
ställda önskemålet härom.

Direktör Thunholm talade om att en kund har rättighet att fordra, att
den, som expedierar honom, besitter förmåga att skilja på olika kvaliteter.
Jag vill emellertid framhålla, att det är ju i alla fall icke cheferna själva,
som expediera knnderna, utan det är deras biträden, och att dessa kunna
göra grova fel, det kan jag intyga.

Grosshandlare David Holmblad: Det är ju ett gammalt påstående, att
orden äro till för att dölja tankarna. Det blir av lnycket stort intresse att
höra den ärade inledaren närmare tolka innebörden av vad konlmerskolle
gium sagt om kravet på bokföringskunskap. För min del har jag fattat saken
så, att kommerskollegii uttalande icke bara är, 'en vacker gest utan innebär
om icke ett krav så åtminstone en fordran på att kompetensvillkoren för
rättigheten att bedriva en näring även skulle innefatta kunskap i bokföring.
Kommerskollegium har ju t o. m. angivit vilka vägar och vilka medel man
skulle använda för att få denna kompetens fastslagen.

Jag påstår, att de andliga röntgenbilder, som grosshandlare Winkler
framlade, när han sade, att man önskade inskränka konkurrensen och åter
införa skråväsendet för att erhålla ekonomiska fördelar, äro alldeles miss
visande, i varje fall då det gäller majoriteten av landets detaljhandlarkår.

Från detaljhandlarhåll har man ingalunda förutsatt, att införandet aven
ny näringsfrihetsförordning i den svaga form, som man har ifrågasatt, skulle
vara, något slags schibbolet eller trollformel för att med ens skapa sundare
förhållanden inoln detaljhandeln. l det hänseendet måste man nog vädja till
andra håll, till grossistsammanslutningarna, att de söka reglera krediten på
ett sådant sätt, att icke denna lättsinnigt göres till frestelseobjekt för inkom
petenta personer att söka driva detaljhandel.

Jag vill för min del bestämt framhålla, att krav.et på att man genom
lag skall söka reglera hithörande förhållanden inom detaljhandeln icke är ett
egoistiskt krav från detaljhandlårnas sida utan lika mycket ett intresse från
den konsumerande allmänhetens synpunkt. Det gäller att lyfta upp handeln
på ett högre' plan och att därvidlag, såsom direktör Thunholm påpekade, se
varudistributörerna såsom förmedlare, vilka ha att utföra ett värv för det all
männa bästa.

Byrådirektör Österberg: Jag skall endast lämna ett par upplysningar
med anledning av frågor, som framställts under diskussionen.

Redaktör Gjöres talade om den ambulerande handeln och framhöll, att
några hinder icke borde läggas i vägen för den rörliga varudistributionen.
Detta har icke heller varit kommerskollegii mening. Jag betonade uttryck
ligen, att någon hänsyn icke skulle tagas till konkurrensen med den bofasta
handeln vid' bedömandet aven ansökan om tillstånd att driva ambulerande
handel, utan att det endast var sådana omständigheter som ordning, hälso
vård o. 's. v., som skulle tagas i betraktande. Han gjorde vidare särskilt
anmärkning på förslaget om att tillstånd till kringförningshandel skulle för
vägras den, som stode under villkorlig straffdom eller som lede av smittsam
sjukdom. Det är helt naturligt, att man kan diskutera, vilka villkor som böra
uppställas. Vad kommerskollegium här föreslagit får endast betraktas som
en provkarta på yad som kan ifrågakomma. För min del kan jag vara med
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om att villkorlig straffdom måhända är mindre lämpligt att i detta samman
hang me<ftaga, men saken bör väl i varje fall tagas under övervägande. Ut
låtandet anger .. ju endast. riktlinjerna för en lagstiftning, och det har då an
setts lämpligt .att framföra de olika villkor, som kunna komma i betraktande
ur ordnings- och hälsovårdssynpunkt. Vad beträffar smittsam sjukdom såsom
ett hinder för rätten att idka kringförningshandel är det väl så, att det finnes
vissa smittsamma sjukdomar, vilkas spridande kan bättre förhindras, om per
soner med sådan sjukdom icke tillåtas vandra omkring på landsbygden och
tränga in i hemmen.

Redaktör Gjöres frågade också, om det var nleningen att konsumtions
föreningar skulle falla under den föreslagna lagstiftningen. På den frågan
får jag svara ett obetingat ja. Det framgår nog också av utlåtandet, ehuru
jag kan medgiva, att det börde ha kommit till klarare uttryck än som skett.
I kapitlet rörande näringsfrihetsförordningens tillämplighetsområde säges näm
ligen till en början uttryckligen, att förordningen bör omfatta även juridiska
personer, till vilka konsumtionsföreningarna ju även äro att hänföra. I det
följande stycket, som närmast åberopades av redaktör Gjöres, avhandlas där
emot något annat, nämligen vilka olika slag av näringsverksamhet, sonl skulle
falla under förordningen. Då kollegium därvid säger sig med näring mena
varje för förvärv utövad, utåt självständig verksamhet, är det alltså icke fråga
om någon avgränsning gentemot den kooperativa rörelsen utan endast om en
precisering av begreppet näring.

Grosshandlare Josephson framhöll, att den föreslagna kontrollen över
dörrknackarhandeln vore olämplig, emedan denna handel därigenom bleve
auktoriserad. Jag tror icke, att ett genomförande av förslaget i denna del
skulle komma att få sådana konsekvenser, som herr Josephson befarade.
Ingen skulle få utöva sådan handel, innan han erhållit bevis från myndig
heterna om att tillstånd därtill hade lämnats. Då tillstånd därjämte under
vissa förhållanden skulle kunna förvägras, kan man snarare karakterisera den
föreslagna rättsliga regleringen som ett tillståndstvång än som ett anmälnings
förfarande. Jag tror därför, att förslaget i denna del väl tillgodoser de av
herr Josephson uttalade önskemålen.

Herr Holmblad interpellerade mig om de under diskussionen framkomna
skiljaktigheterna ifråga onl vad kommerskollegium skulle ha menat med sitt
förslag onl bokföringskompetens. En av talarna har också framkastat den
beskyllningen mot kollegium, att detta förslag endast var en vacker gest
utan allvarligare innebörd. För min del måste jag ·häremot betona, att det i
utlåtandet blivit framställt till allvarligt övervägande, huruvida icke ett sådant
villkor skulle kunna i lagstiftningen upptagas. Detta är icke avsett att vara
blott en vacker gest från ämbetsverkets sida. Men man får ju betrakta utlå
tandet icke såsom ett definitivt förslag utan endast såsom riktlinjer för detta
nog så· svåra lagstiftningsproblem. Meningen har varit, att dessa riktlinjer
skulle upptagas till övervägande av näringarnas representanter, och då så skett,
ankommer det på Kungl. Maj:t, som enligt tingens ordning besitter en högre
grad av vishet än kommerskollegium, att fatta beslut i ämnet.
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GEBER, M., godsägare.
GEBER, PH. A., bankir.
GEIJER, E.,· föredragande i regeringsrätten.
GIBSON, J., revisor.:
GIHL, T., förste arkivarie.
GILLJAM, A., taxeringskommissarie.
GJÖRES, A., redaktör.
GRAFSTRÖ:rvl, S., attache.
GRANHOLM, H., direktör.
GRANQVIST, M., t. f. domänkalnrerare.
GRIPENSTEDT, C., friherre, v. häradshöv-

ding.
GRÖNWALL, F., generalkonsul, Djursholm.
GUINCHARD, J., fil. doktor, direktör.
GUINCHARD, P., fil. kandidat.
GUMPERT, N., grosshandlare.

HlEGGSTRÖM, A., f. d. kapten.
HAGSTRÖM:, K.-G., fil. doktor.
HAGSTRÖM, S., revisor.
HAHN, B., bankdirektör.
HALLBERG, 1., fil. doktor, direktör.
HALLSTRÖM, H., ingenjör.
HAMMARSKJÖLD, L., generalmajor.

HAl\1MARSKJÖLD, B., t. f. statssekreterare.
HANSSON, J., bokförläggare.
HASSELROT, P., dispaschör.
HAUPT, O., direktör, Saltsjöbaden.
HEDBERG, A., sekreterare.
HEDERSTIERNA, C., överståthållare.
HEIl\1BURGER, H., nota,rie.
HELMBURGER, HJ., civilingenjör.
HELLEBERG, G., redaktör.
HELLNER, J., f. d. justitieråd.
HELLSTEDT, L., civilingenjör.
HENNINGS, ,E., kabinettssekreterare.
HERLITZ, K., v. häradshövding.
HERNMARCK, A., disponent.
HERSLOW, C., fil. doktor, Malmö.
HESSLER, A., sekreterare.
HEYMAN, B., direktör.
HEYMAN, H., sekreterare.
HILDEBR,AND, K., fil. doktor, riksgäldsfull-

mäktig.
HJRSCH, A., direktör.
HIRSCH, E., direktör.
HIRSCH, O., direktör.
HIRSCH, O., ingenjör.
HOLMSTRÖl\1, J., ingenjör.
HOLSTI, P. O., ingenjör, Saltsjöbaden.
HOLTERMANN, O., kabinettskammarherre.,
HULDT, 1<., direktör.
HULTMAN, G., direktör.
HULTMAN, L, bankdirektör.
Huss, E., fil. doktor.
Huss, G., generaldirektör.
HÄGGLUND, J. A., riksgäldssekreterare,

Djursholn1s Ösby.
HÄGGLÖF, R., v. häradshövding.
HÖGLUND, K. J., köpman.
HÖGLUND, O. M., fil. doktor.
HÖJER, K., fil. licentiat, t. f. aktuarie.

IHRFORs, A., fil. magister.
IHRFORS, C. G., juris doktor, länsassessor,

Västerås.

JACOBI, N. A., förste aktuarie..
JACOBSSON, P., jur. licentiat, kanslichef.
JANSSON, E. T., fil. doktor.
JANSSON, M., fil. doktor, kommerseråd.·
JEANSSON, TH., direktör, Djursholm.
JOCHNICK, J. G. A. AF, generaldirektör.
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JOHANSSON, A." fil. licentiat.
JOHNSON, A. A:SON, generalkonsul.
JONSON, T., professor.
JONSSON, A. V., stadsmäklare.
JOSEPHSON, H. S., grosshandlare.
JOSEPHSON, J., ,grosshandlare.
JOSEPHSSON, O., fil. licentiat.
JUHLIN DANNFELT, C. G., direktör.
JÄRTE, O., byråchef.
JÖNSSON, T., redaktör.

KAMPH, A., direktör.
KEMPE, S., bruksägare.
KEY, H., fil. doktor, redaktör.
KINANDER, E., v. häradshövding.
KINNANDER, O., v. häradshövding.
KJELLBERG, E., bankdirektör, Saltsjöbaden.
KJELLBERG, J., f. d. bankdirektör.
KLEMAN, C., civilingenjör.
KOBB, G., f. d. professor, riksgäldsfullmäktig.
KOCH, F. VON, fil. licentiat.
KOCH, O., notarie.
KOCK, KARIN, fil. licentiat.
KOERSNER, S., kåmrer.
KORAEN, A., ombudsman.
I{RUSENSTJERNA, F. VON, bankinspektör.
KUVLENSTIERNA, C. W. V., juris doktor,

byråchef.

LAGERBJELKE, J. G., greve, riksgäldsfull
mäktig, Älvsjö.

LAGERCRANTZ, G., bankdirektör, ledantot
av styrelsen, Djursholm.

LAGERGREN, H., avdelningschef.
LAMBERT-MEULLER, F., direktör.
LAMM, E., bankdirektör.
LAMM, H., grosshandlare.
LANDBERG, C. E., t. f. kommerseråd.
LANDEN, O. W., landskamrer, Linköping.
LARSSON," E. F., grosshandlare.
LARSSON, O., borgarråd.
LARSSON, Y., fil. doktor, borgarråd.
LAURIN, P. J. G., överdirektör, Djursholnl.
LAURITZEN, H., bankdirektör.
LAVAL, G. DE, fil. och jur. kandidat, Lek

sand.
LEFFLER~ 'H.) direktör, Götehorg.
LEFFLER, S. H., tjänsteman.

LEIJONMARCK, G., assessor.
LENBERG, E. P., amanuens.
LILlENBERG, A., fil. doktor, förste aktuarie
LILJA, C. B., bankdirektör, Djursholm.
LINCK, W., grosshandlare, Djursholm.
LINDAHL, A., advokat, Djursholm.
LINDAHL, E., docent.
LINDAHL, G., revisor.
LINDBERG, J., förlagschef.
LINDBERGER, A., redaktör.
LINDBLAD, A., fil. doktor.
LINDEBERG, E., jägmästare.
LINDER, E., fil. licentiat.
LINDER, TVRA, amanuens.
LINDH, H., bankdirektör.
LINDMAN, A., statsminister.
LINDSTEDT, A., f. d. president.
LINDSTRÖM, Y., förste byråinspektör, Djurs

holm.
LINSE, R., civilingenjör, Jönköping.
LITHANDER, E., direktör, Göteborg.
LJUNGBERG, O., kammarrättsråd.
LJUNGGREN, A. A., sekreterare.
LJUNGLUND, L., chefredaktör.
LOOSTRÖM, B., t. f. kanslisekreterare.
LOVEN, E., grosshandlare. '
LOVEN, S. A., försäkringsdirektör.
LovEN, T., försäkringsdirektör.
LUBLIN, L, direktör.
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktör, Salt

sjöbaden.
LUNDQVIST, E., bankdirektörsassistent.
LUNDVIK, V., statsråd.
LUBECK, S., statsråd.
LVBERG, R., direktör.
LVTTKENS, Y., advokat.
LÖFGREN, B., direktör.
LÖWGREN, J. G. F., landskamrer, Saltsjö

baden.

MALM, P. L., f. d. stadskamrer.

~ANNERHEIM, J., friherre" direktör.
MARCUS, M., fil. doktor.
MARIN, S., auditör, Gävle.
MATERN, C. R. VON, bankdirektör, Väners

borg.
MATTON-SJÖBERG, N., bankdirektör, Kal

mar.
MATZ, S., juris doktor, kanslisekreterare.
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MELIN, H., banktjänsteman, Djursholms
Ösby.

MODIG, E., statssekreterare.
MOLL, V., bankofullmäktig.
MONTGOMERY, B. G., fil. doktor, Djurs-

holm.
MORSSING, L, advokat.
MÖRNER, K. A. G., greve, landshövding,

Halmstad.

NANNESON, L., direktör, Djursholms Öshy.
NEHRMAN, A. W., bankdirektör.
NERELL, Å., direktör.
NORBERG, R. E., f. d. bankofullmäktig.
NORDENDAHL, E., civilingenjör.
NORDENFELT, P., civilingenjör.
NORDENSON, H., fil. doktor.
NORDIN, J., chef för arbetsrådet.
N ORDLINDH, A., fil. doktor, kansliråd, Salt-

sjö-Duvnäs.
NORDLUND, E., kapten.
NORDSTRÖM, A., ingenjör.
NORDSTRÖ:M:, W., civilingenjör.
N ORDWALL, B., finanssekreterare.
NORDWALL, H., kamrer.
NOREN, H. L., disponent.
NORRMAN, S., t. f. byråchef.
NORSTRÖM, C., advokat.
NYLANDER, E., direktör.
NYSTRÖM, B., fil. doktor, t. f. byråchef.
NÄLSEN, F., bankdirektör.

ODHE, T., redaktör.
OLSSON, A. F. N., advokat.
OLSSON, K., t. f. förste kanslisekreterare,'
OSTERMAN, L, f. d. kapten.
OTTERSTRÖM, N., herr.

PALME, G., direktör.
PALME, INGEGERD, fröken.
PALME, S. T., direktör, ledamot av styrelsen.
PALMGREN, H., regeringsråd.
PALMQVIST, G. R., fil. doktor, aktuarie.
PARMENT, G., herr.
PAUES, E. V., direktör.
PERSSON, E., direktör.
PHILIPSON, M., f. d.' bankdirektör.
PHILIPSON" W., v.' häradshövding.
PHRAGMEN, E., f. d. professor, direktör.

PLANTING-GYLLENBÅGA, E. J. C., rege-
ringsråd.

PRAWITZ, G., juris doktor.
PRINTZSKÖLD, O., riksmarskalk.
PRIPP, L., v. häradshövding.

RAASCHOU, T., bankdirektör.
RABE, E. H:soN, sekreterare.
RABE, G., bankombudsman.
RABE, P. R., v. häradshövding, Djursholri1.
RAPPE, O. L., friherre, bankdirektör.
REGNSTRAND, J. O., revisor.
REUTERSKIÖLD, C., major.
RIBEN, K. A., v. häradshövding.
RICHERT, S., e. o. hovrättsnotarie.
ROBERG, T., konsul.
ROHTLIEB, C., juris doktor, förste kansli-

sekreterare.
ROOTH, L, bankdirektör.
RooTH, O., direktör.
ROSM:AN, H., fil. doktor, direktör.
ROSWALL, A., riksgäldskommissarie, Söder-

törns villastad.
RUNEMARK, P. S., förste aktuarie.
RYDBECK, O., bankdirektör, föreningens

vice ordförande, Djursholm.
RÖING, E., grosshandlare.

SACHS, J., generalkonsul.
SANDEBERO, F. AF, kontorschef.
SANDLER, R., överdirektör.
SANDSTRÖM:, G., v. häradshövding.
SANNE, K., aktuarie.
SCHENKE, N., undervisningsråd.
SCHULZENHEIM, H. VON, byråchef.
SEDERHOLM, G., landshövding, Nyköping.
SEGERSTEDT, T., f. d. professor, redaktör,

Göteborg.
SETH, P. VON, justitieråd, Djursholm.
SETTERGREN, G., ·v. auditör.
SETTERWA~L, A., kapten.
SIDVALL, S. R., sekreterare, Lidingö.
SILFVERSWÄRD, E., revisor.
SILLEN, O., professor.
SILVERSTOLPE, G. WESTIN, professor, Göte-

borg.
SIMONSSON, K. G., k.amrer.
SJÖDAHL, J., grosshandlare.
SJÖGREN,' A., disponent.
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SJÖGREN, G. W., fil. licentiat.
SJÖGREN, L, försäkringsdirektör.
SJÖGREN, L W., jur. licentiat.
SJÖGREN, P. A., ingenjör.
SJÖSTEDT, C. H., f. d. bankdirektör.
SKOGH, S., t. f. byråassistent.
SM:ERLING, G. W., v. häradshövding.
SMITH, O., fil. doktor, Karlshamn.
SOMMARIN, E. F. K., professor, Lund.
STAEL VON HOLSTEIN, MATHILDA, ad-

vokat.
STEFFENBURG, R., byråinspektör.
STEN, H., bankdirektör.
STENBECK, H., advokat.
STERKV, C. E., krigsråd.
STIEBEL, B., försäkringsdirektör, Saltsjö-

Storängen.
STIERNSTEDT, W. G., friherre, direktör.
STJERNBERG, N. F., professor.
STOCK~1AN,S.K., t. f. förste aktuarie, Saltsjö-

Storängen.
STOLPE, H., fil. kandidat.
STRANDBERG, G., bankir.
STRIDSBERG, E., byråchef.
STRIDSBERG, E., generaldirektör.
STVRMAN, G. A., direktör.
STÅLFORS, H., professor.
SUNDELIN, C., civilingenjör.
SWARTLING, J., bankdirektör.
SVENSSON, C. E., överdirektör.
SVENSSON, S., revisor.
SVDO'V, HJ. VON, v. häradshövding.
SYDOW, O. VON, landshövding, Göteborg.
SÖDERBERG, G. W., bankdirektör.
SÖDERBERG, K. G., fil. doktor.
SÖDERBERG, O. A., generalkonsul.
SÖDERBÄCK, F., direktör.
SÖDERLUND, G., borgarråd.
SÖDERMARK, P. G., generaldirektör.
SÖRENSEN, E. F., ryttmästare.

TAMELANDER, o., konsul.
T AMM, H. S., bankdirektör, riksgäldsfull-

mäktig.
THIEL, A., direktör, Djursholm.
THIEL, A., grosshandlare.
THIEL, R., bankir, Saltsjö-Duvnäs.
THORSTENSON, A. G.~ statskommissarie.
THRONE-HoLST, H., disponent, Sundbyberg.

THVGESEN, R. C., kanslisekreterare.
TIGERSCHIÖLD, A. amanuens.
TIGERSCHIÖLD, H., f. d. kansliråd.
TONDEN, A., byråchef.
TOPELIUS, G. Z., amanuens.
TOTTIE, H. !{. H., statskon1missarie.
TRANCHELL, C. F., ingenjör, Malmö.
TREFFENBERG, E., advokat, Djursholm.
TRVGGER, C. E., kamrer.
TRÄGÅRDH, R. O. E., bankdirektör, Göte

borg.
TÖRNEBLADH, C., bankosekreterare.

ULMGREN, C. A., bankdirektör.
ULMGREN, P., försäkringsdirektör.

VALENTIN, L, direktör.
VENNBERG, E., aktuarie.

WACHTMEISTER, H. H:SON, greve, f. d.
generaldirektör.

WADSTEIN, T., f. d. bankokomlnissarie.
vVJERN, O., advokat.
WAHLGREN, H. R., revisor.
WAHLIN, C. A., kansliråd.
WALDENSTRÖM, M., direktör.
WALLENBERG, J., bankdirektör.
WALLENBERG, !{. A., bankdirektör.
WALLENBERG, M., v. häradshövding.
WALLENBERG, O., kapten, direktör.
WALLER, H., regeringsråd.
WALLNER, J., aktuarie.
WANBERG, T., kamrer, Djursholms Ösby.
WENNERHOLM, G., advokat.
\VERNER, CH., direktör, Djursholm.
WESTERBERG, S., direktör.
WESTLING, A., amanuens.
WETTER, S. P:SON, advokat.
WICHMAN, C. P. O., bankdirektör.
WIDEN, P. G., f. d. kammarrättsråd.
WIDLUND, S., revisor.
WIGFORSS, E., lektor.
WIJK!vlAN, A., landskamrer, Örebro.
WIKSTRÖM, C., grosshandlare.
WILLGREN, C. G., taxeringskommissarie.
WILLNER, N. G., direktör.
WISTRAND, K. K:soN, sekreterare.
WOHLIN, N., statsråd.
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ZEIPEL, V. VON, direktör.
ZETHELIUS, E. G., f. d. bankdirektör.
ZETHELIUS, F., f. d. överdirektör.
ZIELFELT, A., bankdirektör, Stocksund.

ÅKERLINDH, G. direktör.
ÅKERLUND, E., godsägare.
ÅKERMAN, G. R. J., generallöjtnant.
ÅKERMAN, J. G., docent, Lund.
ÅKESSON, O. A., fil. doktor, förste aktuarie.
ÅMARK, K., fil. doktor, t. f. kommerseråd,

föreningens sekreterare.
ÅQVIST, T., disponent, Örebro.
ÅSTRAND, L, fil. kandidat, Ystad.

ÅSTRÖM, A., juris doktor, Malmö.
ÅSTRÖ:M, A. M., bankombudsman.

ÖHMAN ]:OR, E., bankir.

ÖRNE, A., generalpostdirektör, ledamot av
styrelsen.

ÖSTERBERG, B., bankdirektör, Karlstad.
ÖSTERBERG, S. E., notarie.
ÖSTERGREN, A., f. d. statskonsulent.
ÖSTERGREN, T., sekreterare.
ÖSTERLIND, A., bankdirektör, Vänersborg.
ÖSTERLÖF, A., häradshövding.
ÖSTRAND, D., byråchef, Stocksund.


