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· NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 31 januari 1929.

Ordförande: Professor ELI F. HECKS'CHER.

Det för aftonen uppställda överläggningsämnet :

Statsbudgeten

inleddes av statsrådet Nils Wohlin, som yttrade: 1

Innan jag inleder denna diskussion om det fra~lagda förslaget till
statsbudget för tiden l juli 1929-3° juni 1930, vill jag förutskicka, att
jag icke har några särdeles nya synpunkter att komma med utöver dem,
som redan blivit framförda. Jag hoppas därför, att diskussionen, som så
'ofta är fallet· i denna förening, skall komma att utgöra tyngdpunkten
av aftonens förhandlingar.

Om man ganskar våra svenska statsbudgeter alltsedan budgetåret
1924/25 - under en tid alltså, då valutastabiliseringen varit genomförd
och då man har en viss jämförbarhet de olika åren emellan - skall
man som en genomgående tendens finna, att de egentliga statsinkomsterna
gett mera än vad de blivit beräknade till. Jag har då dragit bort de
inkomstposter, som korrespondera mot vissa bestämda utgiftsanslag.
Herr Beskows budget 1924/25 gav sålunda ett överskott i egentliga stats
inkomster av 41,5 miljoner kronor, herr Thorssonsbudget 1925/26 ett över
skott av 9,1 miljoner, h~rr Wigfors' budget 1926/27 ett överskott av'22,4
miljoner och herr Lybergsbudget 1927/28 ett överskott av 26,5 miljoner .
.Skulle man alltså våga draga någon 'slutsats av dessa siffror är det den,
att beräkningarna av de egentliga statsinkon1sterna för de g~ngna bud
getåren i stort sett legat något i underkant och att någon oförsiktighet
vid ..beräkningarnas uppgörande icke gjort sig gällande. Jag vill emel
lertid fästa uppmärksamheten vid att de erhållna överskotten varierat
ganska avsevärt.

I Enligt stenografiskt referat, vilket icke blivit av talaren granskat.

;1:-29262. Nationalek. För. Förh. I929.
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Jag tror för min del, att det är en sund princip i allt budgetarbete
att söka göra inkomstberäkningarna så rättvisande som möjligt. Man
bör sålunda icke sträva efter att beräkna inkomsterna så försiktigt, att
man kan vänta ett väsentligt överskott, och man bör naturligtvis icke
heller förfalla till den motsatta, än farligare tendensen. Detta förutsåtter
givetvis, att man även beträffande beräkningen av utgifterna, till vilket
jag strax skall återkomma, skall följa samma princip. Uppgiften bör
alltså vara att såväl på inkomst- som på utgiftssidan, så långt det står
i mänsklig förmåga, söka träffa det verkliga läget så nära som möjligt.

Jag skall till en början uppehålla mig något. vid de viktigaste olika
inkomstposterna och vill då framhålla, att vad inkomst- och förmögenhets
skatten beträffar äro beräkningarna numera utförda med så pass detal
jerade och förfinade metoder, att utfallet åtminstone de sista åren träffat
ganska nära de beräknade siffrorna. I budgeten för 1926/27 gav in
komst- och förmögenhetsskatten ett överskott av 5,3 miljoner och i bud
geten för 1'927/28 ett underskott av 1,3 miljoner.· När man rör sig med
en siffra på mellan 140 och 150 miljoner, är detta naturligtvis uttryck
för en alldeles förunderlig matematisk precision. Jag tror också, att
man numera tack vare det sätt, på vilket dessa beräkningar ske, har en
viss trygghet för att beräkningarna, förutsatt naturligtvis att icke några
extraordinära störande moment göra sig gällande, icke skola avvika
alltför mycket från det verkliga utfallet vare sig i ena eller andra rikt
ningen, vilket givetvis är av stor vikt, eftersom det här gäller en in
komstpost av den storleksordning, som jag nyss angav~ Det är ju också
att märka, att beräkningarna kunna uppgöras med ledning av den kon
junktursituation, som råder just under det år, nlan arbetar, och en vä
sentlig del av detta år har ju redan förflutit, när budgeten göres färdig.
Man har sålunda mycket fasta hållpunkter att gå efter.

Nästa stora inkomstpost, stämpelmedlen, har däremot under de
gångna åren visat rätt stora avvikelser från de beräknade beloppen.
Mest anmärkningsvärt var det -stora överskottet på la miljoner kronor
under budgetåret 1927/28, ett överskott som ju måste förvåna en gammal
ledamot av bevillningsutskottet, där man tidigare trott sig kunna på
vårsidan beräkna stämpelmedlen åtminstone något så när tillförlitligt.
Det stora överskottet för 1927/28 torde dock vara en ganska enastående
företeelse, och jag tror icke, att man under de kommande budgetåren
behöver befara, att så pass stora avvikelser skola inträffa på denna in
komsttitel, som ju till väsentlig del består av stämpelavgifter, vilkas
storlek ge ett uttryck för det allmänna ekonomiska läget i landet, och
endast till jämförelsevis liten del influeras av mera extraordinära emis
sioner av värdepapper, vilka verka förryckande på resultatet.

Vad däremot beträffar nästa stora inkomstpost, nämligen tullmedlen-
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'har ju erfarenheten visat, att beräkningen av dessa medel varit betydligt
svårare än av stämpelmedlen. De verkligen influtna tullmedlen hava
sålunda under de förut omnämnda budgetåren slagit betydligt över eller
under de beräknade siffrorna. I 1924/25 års budget översteg den verk
liga inkomsten av tullmedel med icke mindre än 16,6 miljoner kronor
den beräknade siffran, 1925/26 års budget gav däremot ett underskott
på 8,5 miljoner, och de därpå följande två budgetåren gåva överskott
på resp. 12,5 och 16 miljoner. Jag kan icke här närmare ingå på de
förhållanden, som göra, att beräkningarna av tullmedlen som regel äro
baserade på mera ovissa och ofta mycket approximativa utgångspunkter.
Jag skall endast påpeka, att under de två sista åren en tydlig tendens
visat sig hos denna inkomstpost att avsevärt överstiga de beräknade
siffrorna. För budgetåret 1929/30 har emellertid generaltullstyrelsen gj ort
ett försök, såvitt jag vet för första gången, att på basis av mera detal
jerade undersökningar av de olika faktorer, som inverka på denna in
komstpost, göra en uppskattning av det sannolika utfallet av densamma.
Resultatet av dessa beräkningar har blivit, att generaltullstyrelsen an
sett sig kunna räkna med en inkomst av tullmedel efter avdr'ag av tull
restitutioner på 160 miljoner kronor. Jag tror, att man kan våga säga,
att åtminstone för de två föregående åren ha tullrnedlen icke egentligen
beräknats utan snarare uppskattats. Det försök till beräkning, som nu
har gjorts, avser att för denna viktiga inkomsttitel lägga till grund en
mera ingående analys av importhandeln och dess variationer än vad
tidigare varit fallet.

Jag skall icke nu dröja vid sockerskatten eller tobaksskatten
eller övriga skatter. I avseende på de två första skatterna hava varia
tionerna mellan de beräknade och de verkliga beloppen visat sig mycket
små, och de övriga skatterna spela för det hela en jämförelsevis obe
tydlig roll. Ej heller skall jag uppehålla mig vid posten diverse in
komster, utan jag skall sammanfatta vad jag har sagt, däri, att, vad in
komst- och förmögenhetsskatten beträffar, inkomstberäkningarna äro ganska
tillförlitliga, att vad angår stämpelmedlen det stora egendomliga över
skottet under budgetåret 1927128 icke torde komma att upprepas i fort
sättningen, samt att vad tullmedlen angår man numera gjort ett försök
att komma fram till det sannolika resultatet.

Det föreliggande budgetförslaget för 1929/30 utmärkes, som jag
tror, av precis samma strävan, som legat till grund för de föregående
årens budgetförslag, nämligen att såvitt möjligt söka beräkna inkomsterna
å ena sidan försiktigt men å andra sidan, icke så försiktigt, att man
därigenom åstadkommer vad man brukat kalla för en överstark budget
med däråv följande ogynnsamma konsekvenser för de skattebetalande.
Att medvetet och avsiktligt beräkna statsinkomsterna för lågt i syfte att
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som man tror konsolidera state~s ekonomiska ställning kan jag icke
finna vara riktigt, eftersom ju den ledande grundprincipen vid skatte
'budgetens uppgörande bör vara att träffa den förmodade sanningen så
nära som möjligt och att försöka i görligaste mån tillgodose de skatte
dragandes önskningar och behov av skattesänkningar i skilda avseenden.
Jag vill dock framhålla, att det nu föreliggande budgetförslaget i av
seende å tullmedlen sökt tillgodose denna synpunkt något starkare än
vad som skett i de tidigar'ebudgetförslagen.

Det är, mina herrar, naturligtvis mycket svårt, och jag undrar om
det också är klokt, att i ett för ,riksdagen framlagt budgetförslag av
siktligt nedräkna inkomsterna i syfte att möta en efter det budgetår,
varom närmast är fråga, eventuellt följande försämrad konjunktur. Jag
undrar, om icke ett sådant tillvägagångssätt ganska säkert skulle föran
leda, att riksdagen, som ju i hög grad är förtrogen med beräkningar av
denna natur, på' vårsidan återigen räknade upp dylika avsiktligt ned
räknade . inkomstposter. Ett sådant' budgetförslag skulle därför utgöra
en mycket bristfällig utgångspunkt för riksdagens behandling av bud
geten och finansplanen.

Om det nu fastställda budgetförslaget kan man naturligtvis hysa
olika meningar. Man kan göra gällande, att den ena eller andra in
komstposten är något litet för högt eller något litet för lågt beräknad,
men jag tror dock, att man måste medge, att i stort sett den principen
varit vägledande, att man sökt beräkna inkomsterna så rättvisande som
möjligt. Jag vill framhålla, att de äro icke beräknade i överkant, ehuru
kassafonden som bekant för närvarande är relativt stor och man even
tuellt i ett annat läge skulle kunna ha tänkt sig att med hänsyn till
kassafondens storlek vara något mindre försiktig vid inkomsternas be
räknande.

Med· avseende å de. inkomster, som härleda sig av statens affärs
drivande verksamhet, har det visat sig, att herr Beskows budget gav
ett underskott på I 1,5 miljoner kronor gentemot de beräknade siffrorna,
att herr Thorssons budget visade ett 'överskott på 0,4 miljoner, att herr
.Wigforss' budget visade ett underskott på 1,6 miljoner och att herr
Lyberg.s budget gav ett överskott på 6,4 miljoner. För de t,re sista av
de nu nämnda budgetåren hava resultaten alltså icke företett på långt
nä~ så stora avvikelser som fallet varit med de egentliga statsin.komsterna.
Vad de enskilda .grenarna av statens affårsverksanlhet beträffar, ha de
beräknade överskotten vis'at. goda överensstämmelser med de verkliga
siffrorna . för såväl postverket som telegrafverket och statens vattenfalls
verk, under det ..att förhållandena' både för statens järnvägar och Oför
statens dotnäner visat sig avsevärt mera fluktuerande. ' Statens järnvägars
överskott för de olik~ nämnda budgetåren har hela tiden und.erstigit.det



STATSBUDGETEN 5

beräknade. För 1926/27 utgjorde skillnaden icke mindre än 8,2 miljoner
och för 1927/28 3,2 miljoner. Man skulle under sådana förhållanden
kunna sätta i fråga, huruvida den beräkning av statens jårnvägars över
skott, som är gjord i det nu föreliggande budgetförslaget, är tillräckligt.
försiktigt gjord. Man skulle ju kunna anmärka, att då statens järnfO

vägars red6visade inkomstöverskott vissa år legat så betydligt under de'
beräknade, hade ,det måhända varit önskvärt att vfd beräkningen av
överskottet för det kommande budgetåret visa något mindre dris
tighet än som skett.. Jag vill då framhålla, att egentligen har Icke någon
oförsiktighet begåtts vid beräkningen av statens järnvägars inkomster.
Under 'det löpande budgetåret kommer sålunda det verkliga överskottet
att väsentligt överstiga det beräknade, och för budgetåret 1929/30 har i
grund och botten upptagits samma siffra som för det nu löpande året
med tillägg endast av den ökade vinst av malmtrafiken, som statens
järnvägar, under förutsättning att inga konflikter på nytt uppstå i Notr
botten och att malmutfraktningen blir normal, kan beräkna på denna
gren av sin rörelse. Järnvägsstyrelsens kalkyler beträffande inkomsterna
för budgetåret 1929/30 bygga med avseende å den del av verksamheten,
som icke sammanhänger med malmtrafiken, i huvudsak på läget und~r

den' senare delen av år 1928 med en ytterst obetydlig uppräkqing av
inkomsterna av godstrafiken under 1929 jämfört med föregående år.
Järnvägsstyrelsen ifrågasätter icke heller någon ökad inkomst av gods
trafiken under första halvåret 1930 jämfört med första halvåret 1929.
Man måste därför säga, att kalkylerna 'vad beträffar den större delen av
j ätnvägarnas rörelse, nämligen .den som ej sammanhänger med malm
trafiken, är försiktigt gjord. Att en så pass stor ökning av totalöver
skottet uppkommer i jämförelse med siffran för det löpande budget~ret,

är till .övervägande del beroende just på att malmtrafiken beräknas ge
ett så pass lågt överskott under det löpande budgetåret till följd av
förra vårens stora arbetsk"onflikter. Den låga siffran för det löpande
budgetåret har nu endast ersatts med en mera normal siffra.

Det för statens järnvägar' i det nu föreliggande budgetförslaget upp
tagna inkomstöverskottet ansluter sig sålunda till vad man rimligtvis
kan förvänta, att järnvägarna komma att ge, förutsatt att inga kon
flikter eller andra störande moment komma att inträda med avseende å
malmtrafiken samt att konjunkturutvecklingen visar ett i huvuds'aJ{ nor
malt framåtskridande. Harmed menar jag då icke någon konjunktur~

förbättring i egentlig rrieningutan endast den allmänna höjning av stats':
inkomsterna, som följer med folkhushållningens genomsnittliga utveckling
under en viss normalperiod.

För att sammanfatta vad jag nu yttrat om inkomsterna, så tror jag
man vågar säga, att det framlagda budgetförslaget vad de egentliga
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statsinkomsterna beträffar sökt att ge den mest rättvisande bilden av
det faktiska läget och att samma princip har tillämpats med avseende
å inkomsterna av statens affärsverksamhet. Med hänsyn till det överskott,
som de egentliga statsinkomsterna visat under de gångna åren, och med
hänsyn till de principer, som ligga till grund för beräkningen av inkoms
terna från statens affärsdrivande verk, torde man därför kunna hysa ganska
stora förhoppningar om att beräkningarna för det ifrågavarande budget
året 1929/30 komma att visa sig i stort sett hållbara. När jag säger,
att de skola visa sig i stort sett hållbara, menar jag naturligtvis icke,
att avvikelser ej kunna komma att inträda på olika punkter, utan endast
att dessa avvikelser med sannolikhet icke komma att bliva större än att
man med en viss trygghet kan acceptera beräkningarna.

Vad beträffar riksbanksvinsten och reservationerna, om vilka ingen
ovisshet råder, behöver jag endast erinra om att den riksbanksvinst,
som nu står till förfogande, utgör 19 miljoner och sålunda överstiger
vinsten för det löpande budgetåret med ganska många miljoner, att
emellertid av dessa 19 miljoner 2 miljoner kronor äro avsedda att tagas
i anspråk för ökning av riksbankens avbetalningsfond och att det dispo
nibla beloppet därför utgör 17 miljoner, vilket med 3,1 miljoner över
stiger motsvarande belopp i den nu löpande budgeten. Reservationerna
uppgå till om~ring 2,3 miljoner och härröra huvudsakligen av den om
ständigheten, att den föregående finansministern utfärdade en förordning
i anslutning till riksdagens tankar av innehåll att äldre utestående re
servationer, som icke längre voro nödvändiga för det ändamål, till vilket
de ursprungligen varit avsedda, skulle indragas. Fram till år 1923 har
denna indragning givit till resultat ett belopp av 2,3 miljoner. Jag vill till
foga, att för· budgetåret 1930/3 I sannolikt ett ännu större sådant belopp
kommer att stå till förfogande.

Jag skall härefter övergå till utgifterna, och jag håller mig därvid
endast till de egentliga utgifterna, som icke korrespondera mot vissa
bestämda inkomsttitlar. De budgeter, om vilka jag här talat, ha samt
liga visat överskridanden av utgifterna i förhållande till de beräknade
siffrorna. I herr Beskows budget uppstod sålunda ifråga om utgifterna
å de olika huvudtitlarna, inklusive oförutsedda utgifter, riksdags- och revi
sionskostnader, ränta å statsskulden och utgifter för kapitalökning, ett
överskridande med sammanlagt 15,1 miljoner kronor. I herr Thorssons
budget var motsvarande siffra 17,6 miljoner, i herr Wigforss' budget 22,8

miljoner och i herr Lybergs budget 19,5 miljoner. Huru sedermera
dessa överskridanden fördela sig på de olika huvudtitlarna och vilka or
saker som' ligga bakom vore ett ganska intressant kapitel att här när
mare beröra, men det skulle säkerligen trötta alltför mycket. I korthet
kan jag sammanfatta saken så, att dessa överskridanden självfallet i
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första hand berott på de automatiska utgiftsstegringar, som man har på
olika poster, vilka utgiftsstegringar i regel blivit för lågt beräknade. Med
andra ord, en mängd viktiga förslagsanslag ha icke räknats upp tillräckligt
högt. Jag vill på det bestämdaste stryka under, att alla de finansministrar,
som stått bakom de olika budgetförslagen, gjort de mest energiska försök
att räkna upp förslagsanslagen till mera rättvisande belopp. Icke minst
var" detta fallet med herr Lybergs budget, eftersom han gjorde en be
tydande kraftansträngning i syfte att få förslagsanslagen mera korrekt
beräknade än tidigare varit fallet. Att likväl så stora överskridanden
ägt rum, måste nog sägas bero på förhållanden, över vilka man knappast
kan sägas vara herre. Det är djupare liggande orsaker," vilka samman
hänga med dessa "automatiska utgiftsstegringars inneboende karaktär,
som dölja sig bakom de stora minussiffrorna. Det måste emellertid
vara en angelägenhet av allra största vikt för vilken regering som än
sitter att under de kommande åren, om så är möjligt utan åsidosättande
av viktiga sociala och andra intressen, söka få till stånd en rimlig be
begränsning av dessa automatiska utgiftsstegringar. Jag vet väl, att ett
sådant arbete kommer att bli\·a föremål för oerhörda svårigheter, efter
som de automatiska utgiftsstegringarna ofta härleda sig från bestämmel
serna i en författning, som antagits av Konung och riksdag och som har
till syfte att tillgodose något viktigt socialt" ändamål eller något stats
intresse av betydande vikt. Jag tror emellertid, att alla, som ha sysslat
med den svenska statsbudgeten under de gångna åren eller komma att
göra det under de följande, måste förena sig i en strävan att så långt
det är möjligt söka begränsa dessa automatiska utgiftsstegringar.

"Av vad jag nu har sagt framgår alltså, att budgeterna under de
gångna åren företett betydande överskridanden på utgiftssidan och att
det måste vara en angelägenhet av största vikt att fullfölja den väg,
som de föregående fin~nsministrarna redan beträtt, nämligen att söka
uppräkna förslagsanslagen till riktigare belopp. I det nu framlagda bud
getförslaget har denna strävan också gjort sig gällande. Sedan de egent
liga finansberedningarna hade avslutats för de olika departementen, ägde
sålunda en allmän eftersyn rum beträffande de olika förslagsanslagen.
Statssekreterarna i de olika departementen anmodades att inkomma med
nya siffror för de belopp, till vilka förslagsanslagen enligt deras mening
borde upptagas för att mera betydande överskridanden skulle kunna
undvikas, och de därvid uppgivna beloppen togos sedermera utan vidare
ad notam. På detta sätt höjdes utgifternas slutsumma efter de egentliga
finansberedningarnas slut med ett belopp av samn1anlagt mellan två och
tre miljoner kronor.

Naturligtvis kan man icke med någon grad av säkerhet göra gäl
lande, att man tack vare dessa åtgöranden har fått en rättvisande bild
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av' utgifterna. Jag är för min del tvärtom övertygad om att overskri-·
danden det oaktat kunna vara att motse i den budgetredovisning, som
en gång kommer att lämnas över 1929/30 års budget, men det är min.
förhoppning, att dessa överskridanden åtminstone på ett flertal huvud
titlar skola visa sig mindre än vad tidigare varit fallet. Vad fjärde
huvudtiteln beträffar måste jag dock säga, att den strävan till uppräl~

ning av förslagsanslagen, om vilken jag nu talat, icke kunnat fullföljas
på samma sätt som beträffande de övriga huvudtitlarna. Detta beror
delvis därpå, att den merbelastning, som kan iakttagas på en hel rad.
av denna huvudtitels anslag, sammanhänger med förhållanden, som ä~o

beroende av övergången till den nya härordningen, och de militära ex
perterna ha gjort gällande, att det i flera fall är mycket svårt att avgöra t

huruvida en dylik merbelastning är av mera tillfällig art, uppkommen på
grund av själva övergången, eller beror på faktorer av mera konstant
art, som man egentligen sålunda borde taga hänsyn till. På fjärde huvud
titeln är det sålunda ganska troligt, för att icke säga säkert, att en mer
belastning av ganska aktningsvärda mått även efter ·den nu gjorda upp
räkningen kotnmer att uppträda. För att emellertid visa, att man även
på denna huvudtitel sökt åtminstone i viss mån tillmötesgå kravet på
en möjligast tillförlitlig slutsumma, vill jag nämna, att efter den egent
liga finansberedningens slut gjordes enbart här ett tillägg på omkring
en miljon kronor, vilket huvudsakligen lades på det stora avlöningsan
slaget till armen och marinen, vilket anslag under närmast föregående
budgetår visat en betydande merbelastning.

Den inkomstökning, som nu på grund av läget stått till förfogande,
har väckt en viss uppmärksamhet genom sin relativa storlek.' Man har
fäst sig vid att slutsumman i den nu framlagda budgeten överstiger före ..
gående års summa med' 60 nliljoner kronor. Om man emellertid undan
tager automobilskattemedlen och rusdrycksmedlen, vilka ju som bekant
i viss mån äro undandragna budgeten, utgör den verkliga inkomstök
ningen, som kan användas för budgetära ändamål och för skattesänk
ningar, omkring 50 miljon~r kronor. Av detta belopp har ungefår hälften
~agits i anspråk för nya och ökade utgifter, under det att den åter
stående hälften föreslagits att användas för taxesänkningar och skatte
lindringar. Man kan ju hysa· olika meningar om i vilken utsträckning
man bör tillmötesgå de krav på ökade och nya utgifter, som regelbundet
framställa sig om höstarna, men i likhet med föregående finansministrar
har jag sökt att iakttaga en viss återhållsamhet vid bestämmandet av
utgifterna. För att belysa denna punkt vill jag nämna, att den automa
tiska utgiftsökningen på förslagsanslagen för nästkommande budgetår
beräknades uppgå till l l miljoner och att den utgiftsökning, som där
utöver accepterades, utgjorde 6,3 miljoner. I dessa 6,3 miljoner ligga
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då dels ökning. av reservationsanslag, dels anslag till utgifter för nya
ändamål. Av det nyss omnämnda inkomstöverskottet återstod därefter
ett belopp av åtskilligt över 30 miljoner kronor.

Man måste då givetvis fråga sig, om det kunde anses berättigat
att använda ett så pass stort belopp för skattesänkningar och taxelind
ringar, detta så mycket mera som den föreslagna nedsättningen av sta
tens järnvägars taxor för nästkommande budgetår endast skulle komma
att kosta 3,5 miljoner kronor. Härom .kan man naturligtvis hysa olika"
IIleningar, men man bör i en sådan situation enligt mitt förmenande
också taga hänsyn till kommande års budgetära situation. Man bör
också taga hänsyn till sådana utgifter, som visserligen icke äro omedel
bart förestående, men som man med tämligen stor säkerhet kan beräkna
skola komma att presentera sig längre fram. Ett dylikt anslagskrav,
som man på grund av riksdagens skroivelse år 1928 och på grund av
hela frågans läge kunde vänta sig bliva aktuellt längre fram, gällde löne-

. regleringen för vissa grupper av lärare, framför allt folkskollärare. Detta
krav är ju av gamnlaltdatunl och det har ett visst berättigande i den
omständigheten, att denna tjänstemannakår torde vara den enda större
kår, som ännu icke fått sina löner reglerade. Det föreföll då klokt att
i den situation, som förelåg på grund av det stora inkomstöverskottet,
redan nu införa en provisorisk avlöningsförhöjning för dessa lärarekate
gorier. I budgetförslaget har därför för detta ändamål upptagits ett
anslag på 6 miljoner kronor till provisorisk avlöningsf?rhöjning. Jag
tror, att denna åtgärd kan försvaras, ty man måste räkna med att den
definitiva lönereglering, som en gång kommer, skall komma att kosta
mera än dessa 6 miljoner.

Efter avdrag av inkomstminskningen till följd av taxenedsättningen
för statens järnvägar och dessa 6 miljoner, återstod så ett beJopp av
något över 20 miljoner, och det torde vara bekant, hur regeringen tänkt
sig att disponera detta överskott. Den har därvid med fullföljande av
fö~egående regeringars och finansministrars intentioner föreslagit vissa
skattesänkningar, dels av inkomst- och förmögenhetsskatten, dels av vissa
mera .betydande konsumtionsskatter.

I likhet med min närmaste företrädare i ämbetet, herr Lyberg, har
jag beträffande inkomst- och förmögenhetsskatten föreslagit en sänkning.
av procenttalet med tio enheter, denna gång från 150 till 140. Beträf
fande konsumtionsskatterna har jag föreslagit dels att den återstående
delen av. sockerskatten, 4 öre,: skulle helt borttagas, dels att vissa frukt
tullar skulle slopas eller begränsas enbart till vissa månader på året.
Om man s~r på finansplanen utan att med densamma fÖr. ögonblicket
sammanbinda den särskilda sockerfrågan, ha skattesänkningarna fördelats
på det sättet, att knappt hälften av det disponibla överskottet tagits på
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inkonlst- och förmögenhetsskatten och icke obetydligt mer än hälften på
konsumtionsskatter, samt att ett visst belopp dessutom använts för ned
sättning av fondbörsstämpeln och för avskaffande av lastpenningarna.
Proportionen mellan sänkningarna av de direkta och indirekta skatterna
är sålunda i detta budgetförslag mera gynnsam för konsumtionsskatterna
än vad som var fallet i det budgetförslag, som framlad~s för föregående
riksdag och vann dennas bifall. Mot en inkomstminskning genom sänk
ning av inkomst- och förmögenhetsskatten på omkring 9 miljoner står,
om jag fortfarande bortser från den speciella sockerfrågan, en inkomst
minskning på sockerskatten av 8,5 miljoner och på frukttullarna av 3
miljoner eller tillsammans för konsumtionsskatterna I 1,5 miljoner kronor.

Nu är det ju bekant, att samtidigt med statsverkspropositionen fram
lade regeringen också ett förslag i sockerfrågan, gående ut därpå, att
tullsatsen på raffinad skulle förhöj as med 3 öre under tiden från riks
dagens beslut fram till den I februari 1930. Om jag håller mig till det
år, som tullförhöjningen omfattar, är det riktigt, att resultatet vid en
jämförelse mellan å ena sidan skattesänkningen och å andra 'sidan tull
förhöjningen blir ungefår plus minus noll. Om jag däremot håller mig
till nästkommande budgetår, vilket man ju i en finansplan rätteligen bör
göra, kan man säga, att den föreslagna tullförhöjningen å raffinad inne
bär ett återtagande av ungefår hälften av den nedsättning av socker
skatten, som blivit föreslagen. För det därpå följande budgetåret skulle,
om tullförhöjningen icke får fortsatt giltighet, skattens borttagande helt
och hållet komma konsumenterna till godo.

Jag skall icke ytterligare gå in på sockerfrågan vid detta till
fälle. I stället vill j ag här allenast tillfoga den reflexionen, att trots
de olika politiska meningsriktningar som ligga bakom och kOlnma att
ligga bakom det svenska statsmaskineriet, likväl vissa gemensamma prin
ciper numera torde ha utbildat sig. Dessa principe,r bestå i att söka
få både inkomst- och utgiftssidorna i budgeten möjligast rättvisande och
vidare att söka såvitt möjligt redovisa en budgetsituation, där man, under
iakttagande av nödig försiktighet ror inkomsternas vidkommande och er
forderlig noggrannhet vid utgifternas kalkylerande, kan till gagn för det
svenska folkhushållet och dess produktiva utveckling möjliggöra vissa
skattesänkningar. Sedermera kunna uppfattningarna vara delade ifråga
om på vad sätt man lämpligast med hänsyn till folkhushållets utveck
ling skall fördela skattesänkningarna på olika slag av skatter. Att det
däremot skulle kunna råda någon meningsskiljaktighet ifråga om att bud
geten bör uppgöras i de skattedragandes intresse, tror jag icke är fallet.

Beträffand~ lånebudgeten skall jag endast i största korthet anföra,
att den våldsamma ökningen av den svenska statsskulden under de sista
femton åren redan rent siffermässigt sett måste ge anledning till allvar-
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liga reflexioner. Det förhöll sig nog också ofta så under längre till
baka liggande år, att de upptagna lånen icke i tillräckligt hög grad upp
togas för produktiva ändamål. Stora missgrepp hava säkerligen på detta
område begåtts av de svenska statsmakterna, utan att man därför kan
lägga någon viss meningsriktning dessa missgrepp till last. Under de
senaste åren har emellertid på detta viktiga område så tillvida en för
bättring inträtt, att alla grupper numera sträva efter att se till, att stats- .
lån endast upptagas för verkligt produktiva ändamål. Man torde nu
mera i vårt land ha kommit så långt, att man kan säga, att numera
ökas icke den svenska statsskulden annat än för produktiva ändamåls
tillgodoseende. Man har också genom vissa bestämmelser rörande rus
drycksmedlen och även genom andra åtgärder sökt komma till jämvikt
mellan statsskuldens amortering och upplåningen. I detta hänseende
innebär det nu framlagda förslaget, att skillnaden mellan ny upplåning
och amortering reduceras till 8,4 miljoner eller ett avsevärt mindre be
lopp än i de tidigare årens budgeter. Den gynnsamma siffran av 3,4
miljoner beror bland annat därpå, att rusdrycksmedlen beräknas ge ett
större överskott än förut. Med förbigående av den speciella frågan om
användandet aven viss del av de s. k.' malmpenningarna för avbetal
ning av oräntabla delar av lånekapitalet i statens järnvägar vill jag sluta
med att säga, att lånebudgeten numera visar en ganska konsoliderad
ställning hos vårt lands statsfinanser.

Jag hade under föregående vinter tillfälle att göra en resa i vissa
avlägset belägna länder, och jag intresserade mig då icke minst för att
söka skaffa mig. någon kännedom om dessa länders statsfinansiella läge.
Jag måste då säga, att vad jag därvid såg gav märkliga exempel på fall,
där dåliga statsfinanser och misskötsel av dessa bragt stora nationer
icke blott i ett allmänt ekonomiskt svårt läge utan även i ett mycket
besvärande beroende av fränlmande stormakters välvilja ifråga om lån.
En fri och självständig stat som vårt gamla Sverige har lyckligtvis icke
kommit in på sådana vägar. Om man kastar en blick utöver världen
i detta ögonblick och ser på de oli~a ländernas statsfinanser, tror jag
man vågar göra gällande, att Sverige tack vare sin fredliga politik och
de produktiva krafter, som äro inneboende i vårt lands befolkning, har
skapat förutsättningar för en statsfinansiell situation, som trots många
brister likväl i stort sett är bättre och lyckligare än flertalet främmande
länders, och man kan rent av våga säga, att i detta flertal inbegripas
även åtskilliga av de s. k. stora världsmakterna. Denna vår ställning
är ett uttryck för vårt produktiva näringslivs utveckling, och det är min
förhoppning, att, huru olika än uppfattningarna må vara beträffande
frågan om sådana saker som konsumtionsskatternas rätta förhållande till
den direkta beskattningen, alla krafter likväl skola samverka därhän, att
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denna Sveriges relativt gynnsamma ställning allt fortfarande under de
kommande åren måtte upprätthållas. Jag tror, att den svenska nationen
äger förutsättningar att kunna på det ekonomiska livets område. uppnå
en ställning, större och mera betydelsefull än landets folkmängd i för
stone kunde tänkas. möjliggöra, att sålunda vårt svenska f~sterland har
utsikter att i den ekonomiska tidsålder, i vilken vi nu ingå, intaga en
ganska betydande ställning i världen, och att självfallet en sådan fram
tid förpliktigar för dem, som syssla med den svenska statens finanser
och med strävandet att till svenska folkets båtnad nedbringa skatte
trycket i landet.

Härefter yttrade sig:

Herr ordföranden: Innan vi övergå till diskussionen vill jag begagna
min tillfälliga ställning för att till statsrådet vVohlin framföra föreningens tack.
Det har sedan· många år varit en önskan hos denna förenings ledning att
börja året med en diskussion av statsbudgeten. Det har nämligen sedan
länge visat sig, att remissdebatten blivit en diskussion mindre av själva stats
budgeten än aven hel rad stora och små frågor inoln politiken, och vi ha
därför velat skapa ett tillfälle, där själva den konkreta frågan om budgeten
och vad därined sammanhänger kan bliva föremål för en ingående behand
ling. Alldeles särskilt har föreningens styrelse naturligtvis önskat att, om det
låter sig göra, i första hand få den för budgeten ansvarige, nämligen finans
ministern, att framlägga sina synpunkter på densamma, och en företrädare till
statsrådet Wohlin har en gång stått oss till tjänst i sådant avseende. Vi äro
också särdeles tacksamma för att statsrådet Wohlin på samma sätt velat ställa
sig till förfogande, trots att vi väl förstå, att det föreligger många anspråk
på hans tid. Jag är övertygad om, och det framgår också av det sätt, på
vilket föredraget blivit hälsat, att alla i hög grad uppskattat hans framställning.

Det tillkommer icke en' ordförande att som sådan lämna något bidrag.
till diskussionen. Jag skall endast med en liten annan betoning vilja upp
repa vad inledaren slutade med och säga, att det är icke gott att upptäcka
något annat land i världen, där det är så roligt att vara finansminister som
i Sverige. Det har otvivelaktigt statsrådet Wohlin erfarit och uppskattat.

Lektor E. Wigforss: Jag har redan haft anledning att under remissde
batten säga något om budgeten och jag skall icke nu uppehålla mig vid vad
jag då yttrade utan i stället försöka hålla mig till den mera tekniska sidan
av saken. Statsrådet Wohlin framhöll mycket riktigt, att de sista årens bud
getarbete har uppvisat ett ständigt fortgående försök att komma till större
rationalitet i uppställningen av budgeten. Han framlade också mycket klart,
vilka olika sidor detta arbete har att uppvisa, i det att man försöker komn1a
såväl till en rättvisande inkomstberäkning som till en rättvisande utgiftsbe
räkning. Det kan kanske icke skada att erinra om att' den principen visst
icke har varit obestridd, att man skall försöka räkna inkomsterna så riktigt
som möjligt, d. v. s. titan någon säkerhetsmarginal. Jag tror elnellertid; att
denna princip numera slagit igenom, och den har slagit igenom t. o. m. så
mycket, att de inkomstberäknande ämbetsverken mer och mer gått över
på samma linje. Det var nog icke så förvånansvärt, att finansministern tidi-
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gare fick räkna upp älnbetsverkens siffror, helt .. enkelt därför att dessa genom
gående voro alltför låga. Utan allt tvivel gällde detta även riksräkenskaps
verket, innan det fick sin nuvarande chef. Ett mycket belysande exempel
har ju varit de i kväll omnämnda beräkningarna av tullinkomsterna. Det
är i år första gången som tullverket gjort ett verkligt försök att riktigt upp
skatta dessa inkomster. Tidigare har verket visserligen haft tillgång åtminstone
delvis till samma siffermaterial, på vilket det nu grund~t sina beräkningar,
men det har i alla fall tagit till en mycket stor säkerhetsmarginal. Det har
därför icke varit förvånande, att man tidigare måst räkna upp dessa in
komster.

Nu är det emellertid klart, att med en så beskaffad inkomstberäkning
måste man också räkna utgifterna riktigare än förut. Jag tror, att man kan
lyckönska den nuvarande finansministern till att han lyckats komma så nära
de verkliga utgifterna, som han antagligen gjort, även om han nog har rätt
uti, att även i denna budget vissa överskridanden komma att äga rum.

I detta sammanhang skulle jag även vilja taga upp en sak, sonl jag tror
det kan vara skäl ett beröra i denna församling, där det torde finnas mycken
sakkunskap för att diskutera den. Jag syftar härvid på frågan, hur man skall
räkna med konjunkturerna. -Det är ju alldeles klart, att de gjorda inkomst-
beräkningarna endast kunna väntas bli riktiga under förutsättning att det icke
blir någon vändning i konjunkturerna. Jag yttrade emellertid under remiss
debatten, och jag vill upprepa det här, att jag icke kan se, hur man egent
ligen skall kunna taga någon hänsyn till en ändring av konjunkturerna, om
man icke vill gå den gamla vägen att räkna med en säkerhetsmarginal. Jag
tror emellertid, att det hade varit riktigt, att man i finansplanen hade strukit
under, att det verkligen finns en risk för att beräkningarna skola slå fel,
men att man tager denna risk, låt mig säga därför att det icke finns någon
möjlighet att räkna ut om en sådan eventuell inkomstminskning skall bli
stor eller liten. Uppenbart är, att denna risk verkligen föreligger. Finans
ministern har själv påpekat, att inkomsterna under de gångna åren varierat
mycket kraftigt. Det är ju exempelvis anmärkningsvärt, ått tullrnedlen från
att ha varit uppe i 140 miljoner under budgetåret 1924/25 påföljande bud
getår sjönko till endast 124 miljoner och året därpå åter gingo upp i 140

miljoner. Inkomsterna av statens järnvägar ha på samma sätt fluktuerat mycket
våldsamt. Jag skall icke säga något om att finansministern i år godtagit
järnvägsstyrelsens inkomstberäkning, ty jag godtog på min tid en lika hög
beräkning, men jag skulle säkerligen icke ha gjort om det.

Jag har roat mig med att se tillbaka på inkomsternas fluktuationer under
vad man skulle kunna kalla för goda och dåliga tider, och jag har funnit
en bestämd inverkan just beträffande järnvägsinkonlsterna och tullmedlen och
även stämpelmedlen. Det förefaller mig därför alldeles tydligt, att det be
hövs bara en liten tillplattning av konjunkturkurvan för att detta skall på ett
mycket obehagligt sätt påverka utfallet av inkomsterna. Jag vill emellertid
ännu en gång upprepa, att jag icke kan se, att man i budgeten kan taga
hänsyn härtill på annat sätt än att man säger, att kassafonden får taga emot
stöten.

Det nu anförda för mig över också till en annan punkt, nämligen i
vad lnån nlan har anledning taga hänsyn till .vad som kommer efter det
budgetår, som finansplanen nä~mast avser. Jag tror, att statsrådet Wohlin
ha~ rätt uti, att man icke bör taga för stor hänsyn till hur man kan tänka
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sig, att inkomsterna och utgifterna skola ställa sig längre fram i ·tiden. Jag
vill dock erinra om att det finns en mycket utbredd uppfattning, som tidigare
tagit sig mycket starka uttryck, att man icke bör vidtaga någon skattesänk
ning, onl man icke är absolut säker på att kunna hålla den även längre
fram i tiden. Jag delar för min del icke denna uppfattning. Vår inkomst
och förmögenhetsskatt har ju konstruerats så, att den kan fluktuera och både
höjas och sänkas. Utvecklingen har emellertid gått därhän, att procenttalet
för denna skatt blivit lika svårt att rubba som andra skatter. Vill man
alltså ta den konsekvensen, att skatten ånyo skall höjas ett kommande år,
om det visar sig nödvändigt, därför att de ekonomiska förhållandena bli litet
mörkare, tror jag att finansministern i år handlat alldeles riktigt på denna
punkt.

Emellertid är det icke alldeles fritt, att icke statsrådet Wohlin på en
punkt i alla fall erkänt, att det kan finnas anledning att även räkna med
kommande budgeter. Han har nämligen på uttgiftssidan sagt, att man i
framtiden icke kan komma ifrån nya utgifter för lärarnas lönereglering, och
han har därför tagit med ett belopp för detta ändamål i budgeten och avstått
från den triumfen att föreslå en ännu större skattesänkning än som skett.

Jag skall icke här på något vis ta upp en diskussion om den fullstän
digt outslitliga frågan om konsumtions- och inkomstskatter, ty den frågan är
ju så pass omfattande, att. den lämpar sig bättre såsom ett självständigt dis
kussionsämne än såsom en detalj i denna debatt. Frågan är emellertid, om
man icke ur rationalitetssynpunkt kan ha vissa invändningar att göra mot ett
skattesystem, där en så pass liten del av det totala skattebeloppet som hos
oss är fallet tages ut på den överskådliga väg, som den direkta skatten inne
bär. Om man räknar bort automobilskatten, som knappast kan betrak~as så
som en vanlig skatt - var och en kan ju konstatera, att den icke mottages
med några större grymtningar utan mera betraktas såsom en avgift, man har
att betala för att få vägarna bättre - och om jag vidare tar bort stämpel
medlen, så ha vi i grund och botten bara fyra stora skatter kvar, vilka till
sammans ge ungefär 600 miljoner kronor. Det är inkomst- och förmögenhets
skatten, som i nästa budget beräknas ge 136 miljoner, vidare tullarna,
beräknade till ungefär 160 miljoner, tobaks- och spritskatterna, också be
räknade till ungefär 160 miljoner, och slutligen inkomsterna av statens' pro
duktiva fonder inklusive riksbanken, vilka upptagits till ISO miljoner. 1n
kon1st- och förmögenhetsskatten utgör sålunda endast en knapp 1/4 av total
beloppet, och resten ligger på produktiva företag och på konsumtionsskatter.
Jag menar, att det som sagt finns· vissa invändningar ur ren rationalitetssyn
punkt mot ett sådant skattesystem, och det finns ingenting som hindrar, att
skattebördan fördelas på precis samma sätt, även on1 man lade över en större
del på den direkta beskattningen. Det finns ju vissa praktiska hänsyn, som
här kunna spela in, nämligen att man icke kan beskatta folk med låga in
komster så mycket genom en direkt skatt, därför att det är så svårt att taga
ut den, men jag tror, att detta i alla fall är en punkt, som borde uppmärk
sammas mera i vår svenska budget.

Fil. dr G. Dalen: Liksom varje annan ekonomiskt intresserad person här
landet läste jag med stort intresse igenom det fran11agda budgetförslaget,

och jag fäste mig därvid särskilt vid ett par punkter. Den första var, att
man fortfarande kunde konstatera det sorgliga faktum, att utgifterna ånyo
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gått i höjden trots alla sparsamhetskommitteer. Det är ju emellertid så, som
herr finansministern här framhållit, att en stor, del av utgiftsökningen beror
på kontinuerliga autom'atiska utgiftsstegringar, som äro svåra att bromsa. Å
andra sidan var det ju mycket roligt att se, att också inkomsterna vuxit av
sevärt.

En annan punkt, som jag skulle vilja beröra, är det enligt mitt sätt att
se alldeles felaktiga systemet, att staten uppbär så mycket pengar för fon
dering.. Jag syftar härvid närmast på pensionsförsäkringen. Det har ju från
flera håll påpekats, att det lnåste vara oriktigt, att staten av medborgarnå
tager ut mycket mera pengar än som motsvarar de årliga utgifterna. För
vårt näringsliv skulle det vara mycket bättre att självt få förvalta dessa medel
i stället för att staten nu lägger dem på hög för att sedan låna ut dem.
Jag tycker, att detta rnåste framhållas med så mycket större skärpa, som vårt
näringsliv så många år efter krisen dock fortfarande icke nått sådan livaktig
het, att vi kunna sysselsätta den tillgängliga arbetskraften. Så länge detta
är fallet, så länge är det av oerhört stort intresse att vi på varje sätt söka
gagna den svenska produktionen, ty det är dock på den, som vi alla måste
leva. Nu äro vi i alla fall glädjande nog åter på väg uppåt, och det är
att hoppas, att denna lyckliga utveckling skall få fortsätta och att de fel,
som på många håll gjordes under kristiden, icke nu skola upprepas.

Den tredje punkt, som jag skulle vilja beröra i detta sammanhang, är
sockerfrågan. Innan jag det gör, vill jag emellertid säga till herr Wigforss,
då han talade om förhållandet mellan direkta och indirekta skatter, att han
glöm~e alldeles bort de kommunala skatterna. Räknar man med dem, blir
proportionen en helt annan än den han nämnde.

Vad sockerfrågan beträffar, gick herr finansministern alldeles förbi den
frågan, och det kan ju hända, att också den är något för vidlyftig för att
tagas upp till diskussion i kväll. Jag skall emellertid be att få säga några
ord härutinnan utan att bli alltför långrandig. För min del ställer jag mig
rätt tveksam, huruvida det kan vara klokt och nationalekonomiskt försvarbart
att fortsätta med betodlingen, när rörsockerproduktionen ställer sig så mycket
billigare. Har man emellertid den uppfattningen, att de direkta och indi
rekta fördelarna av den inhemska sockerodlingen äro så pass stora, att de
motivera skillnaden i produktionskostnader, bör man givetvis se till att denna
odling uppehålles hos oss. Det är ju tydligt, att vår handelsbalans skulle
påverkas oförmånligt, om vi slutade med betodlingen. Vidare har denna
odling betydelse för vår självförsörjning och slutligen har den också bety
delse för arbetslöshete~. Såvitt jag vet, ha också alla andra europeiska
länder med betodling ansett, att fördelarna av denna odling äro så pass
stora, att de uppväga de dyrare produktionskostnaderna. T. o. m. Eng
land har ju lagt på en tull på 2 o öre för att säkerställa sin sockerbetsod
ling. Förenta Staterna ha också en ganska hög tull, fastän de på Kuba
och Filippinerna driva stor sockerrörsodling.

Har man alltså den uppfattningen, att vinsten av sockerbetsodlingen är
större än olägenheterna, förefaller mig den enda tänkbara utvägen vara, att
man ser till att sockerpriset är så högt, att det täcker produktionskostnaderna.
Det förslag till lösning av frågan, som kommit fram qe sista dagarna, före
faller mig därför mycket egendomligt, och det har verkligen förvånat mig,
att så många ha kunnat vara n1ed om detta arrangemang. Om jag vill, att
betsocker skall produceras här i landet, är det en mycket väsentlig skillnad,



16 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 3 I JANUARI 19 2 9

om konsumenterna få betala produktionspriset eller om de få varan till ett
väsentligt lägre pris än produktionskostnaderna och skillnaden täckes med
skattemedel. Det senare är principiellt samma sätt att gå tillväga, som
kommunisterna gjorde åren 1917-18, då de konfiskerade kapital. I Eng
land har man också haft en liknande anordning, i det att man under en
viss tid sålde kol under produktionskostnaderna och lämnade gruvorna ett
bidrag av skattemedel, men man fann sig snart föranlåten att sluta därmed.
I Australien var man år 1926 likaledes allvarligt betänkt på att med hjälp
av skattemedel lämna bidrag till guldproduktionen, som gick med stor förlust,
men förslaget gick där aldrig igenom.

I denna församlig torde det icke vara nödvändigt att uppehålla sig vid
hur oriktigt det måste vara att tillhandahålla en vara under produktionskost
nadern~ och täcka skillnaden med skattemedel. Det är ju då icke någon
mening i att det just skall vara 3 öre, som nian betalar med skattemedel.
Det kunde ju lika gärna vara lO eller 13 öre. Meningen med prisbild
ningen är ju, att produktionspriset skall vara bestämmande vid försäljningen
och att detta skall påverka konsumtionen. Använder jag skattemedel för att på
konstlad väg tillhandahålla en förbrukningsartikel under produktionskostnaden,
är varje sund ekonomi satt ur spelet.

Det framhålles nu ofta, att det icke är någon egentlig skillnad på de
'sätt, som föreslagits för att hjälpa sockerbetsodlingen. I båda fallen bliva
producenterna hjälpta, menar man, och det är för dem likgiltigt, om de få
denna hjälp genom att erhålla ett högre pris vid försäljningen eller med
hjälp av skattemedel. Den principiella skillnaden är dock den, att p.å det
sistnämnda sättet tillhandahåller man en konsurntionsvara under tillverknings
kostnaden. Jag tror för min del att det under vissa förhållanden kan vara
försvarbart att sätta en högre tull för att hjälpa sockerbetsodlingen, lnen det
senast framkomna subventionsförslaget är, såvitt jag förstår, oförsvarbart. Har
man en gång slagit in på den vägen, kan precis samma krav lned samma
rätt resas för en hel rad andra artiklar, och därmed skulle vi ha lämnat den
sunda ekonomiska utveckling, varåt vårt land hittills kunnat glädja sig, och
som jag hade hoppats, att vi skulle fortsätta med.

Kanslichefen Per Jacobsson: .Innan jag övergår till vad jag närmast
hade tänkt yttra, vill jag säga till dr Dalen, att· det icke är riktigt, som han
sade, att i England skyddstullen för socker uppgår till 20 öre. Man får
icke glömma bort sista kolumnen i. den tabell Över tullsatserna, som finns in
tagen i de sakkunnigas petänkande, och allra minst- den lilla not, som säger,
att accis icke utgår för importerat socker. Det verkliga tullskyddet i Eng
land är därför mindre än 10 öre per kg. Det mest betydelsefulla understöd,
som utgår till sockerbetsodlingen i England, är emellertid icke det, som lämnas
genom tullen, utan en subsidy, som var den sista regeringens gåva till socker
betsodlarna, motiverat med de. fördelar, som denna odling ansågs medföra för
landet.

Med anledning av statsrådet Wohlins inledningsföredrag skulle jag först
vilja bekräfta, att förhållandena i Sverige äro ojämförligt mycket bättre än i
de flesta andra länder i .Europa. Under det arbete, som Nationernas För
bunds finanskommitte utfört för att återställa den ekonomiska jämvikten i
Österrike, Ungern' och andra länder, fick kommitten taga itu med förhållanden,
som på intet vis kunna jämföras med de svenska. Såsom exempel på vilka
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hårdhänta ingripanden, man fick göra, vill jag nämna, att i Österrike avske
dades 88,000 tjänstemän och i Ungern 36,000 bara för att få ordning i
statsfinanserna.

Vid sitt arbete försökte den omnämnda finanskommitten tillämpa prin
·ciper och lägga grundvalen för en tradition, som sedermera skulle kunna
gälla under mera normala förhållanden. Detta arbete gällde närmast utgifts
sidan, enär inkomsterna ju stodo under de olika staternas suveränitet på ett
mera avgörande sätt, sammanhängde med partistrider o. s. v. Kommitten
gick därvid först och främst i huvudsak in för samma princip som här, näm
ligen att man skall räkna både inkomster och utgifter rätt, men man för
sökte dock försiktigtvis även få med en reserv för oförutsedda utgifter.

Betraktar man utfallet av de sista svenska budgeterna, finner man, att
genomgående såväl inkomster som utgifter blivit för lågt beräknade, men att
skillnaden mellan inkomster och utgifter, som ju går till kassafonden, varit
mycket liten. Vad som förlorats det ena året, har återvunnits det nästa, och
{ör de tre sista åren tillsan1mantagna har man haft nästan matematisk jäm
vikt. Statsrådet 'Vohlin har i sitt budgetförslag försökt räkna inkomsterna
riktigt, och han har också försökt räkna utgifterna rätt och fördenskull höjt
utgiftssumman med 2 iL 3 miljoner. Det lägsta belopp, varmed de verkliga
utgifterna överstigit de beräknade, har under de tre sista åren varit 17 mil
joner, och man kan under sådana förhållanden möjligen känna sig tveksam
Qm huruvida utgifterna verkligen räknats upp i tillräckligt hög grad. Räk
nar man rätt med avseende å inkomsterna, får man nog, som fallet är i
England, också ha ett anslag vid sidan för oförutsedda utgifter.

Såsom framhålles i den framlagda statsverkspropositionen, ha utgifterna
stigit med 34,6 miljoner kronor. Härav täckas 12 miljoner av automobil
skattemedel, I I miljoner utgöra automatiska utgiftsstegringar och uppräkningar
av förslagsanslag, och resten, I 1,6 miljoner, utgör den egentliga utgiftsökningen.
Detta betyder med andra ord, att statsmakterna kunna själva bestämma blott
över J13 av utgiftsökningen, under det att de resterande 2/3 undandraga sig en
direkt prövning. Ett sådant förhållande kan naturligtvis ha sina sidor. ~inans

ministern säger i statsverkspropositionen, att han vill sätta igång en utred
ning om de automatiska utgiftsstegringarna, och detta är givetvis något, som
,är riktigt och värt erkännande, men man borde väl också försöka få en ordent
.lig budgetbehandling av automobilskattemedlen. Man kan ju fråga sig, om
.det är lämpligt att ha de nuvarande automobilavgifterna, om det är lämp
ligt att ge ut så n1ycket på vägarna o. s. v., och hur dessa utgifter lämp
:ligen böra avvägas i förhållande till andra statsändamål. Man har här en
.automatisk utgiftsstegring, som man tar för given utan att närmare granska
dess behövlighet. Det kan nog gå bra i goda tider, men vill man bygga
'upp en budgettradition, som skall hålla även i de dåliga tiderna, får man
nog akta sig för dylika automatiska fondbildningar. Över huvud taget har
Nationernas Förbunds finanskommitte i sitt arbete bestämt motsatt sig alla de
:speciella fondbildningar, som' man har mött i så gott som varje land och
som ofta ha stigit till ett sammanlagt belopp aven tredjedel av hela bud
.geten. Härvid ha de mest olikartade än~amål kommit ifråga. I Bulgarien
hade man exempelvis en fond för byggandet av ett nytt palats åt finansmi
nisteriet. Denna fråga om fondbildningen har ju också diskuterats i Sverige, och
jag har velat begagna tillfället att påpeka, att avskaffandet av dylik fondbildning
.överensstämmer med vad man i utlandet anser vara den bästa finansmetoden.

2 - 29262. Nationalek. För. Förk. I929.



i
l
1_

18 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 3 I JANUARI 1929

Det finns ett land, som har sådan fondbildning och för övrigt också
andra egenheter i budgeten i högre grad än något annat land, och det är .
Schweiz. Det är nästan omöjligt att få någon som helst överblick över detta
lands budget. Detta' har nog också varit en av anledningarna till att lan
dets finansiella ställning har varit så dålig som den har visat sig vara. I år
har man sålunda i Schweiz för första gången sedan 19 I 3 fått ett budgetförslag,
som visat jämvikt mellan löpande inkomster och utgifter, d. v. s. först nu
har man ordnat upp förhållandena efter kriget. Jag tror, att detta land ut
gör en varning ll10t sådana obeskurna utgiftsposter. Största möjliga förenkling
och klarhet i budgeten är det grundväsentliga villkoret för en god budget
behandling och för goda finanser.

Jag skulle vilja sluta med att citera vad en svensk minister i Schweiz
sade till nlig, när han fick se hur man där förfor på detta område. »Medan
jag ännu var kvar i Sverige», sade han, »var jag ofta tveksam om huruvida
vår politik efter kriget i det ena eller andra avseendet var den rätta, men
sedan jag sett, hur man i Sch,veiz i nästan alla stycken gjort det rakt mot
satta, är jag övertygad om att den svenska politiken dock varit den bästa.»

.Statsrådet W'ohlin: Jag har begärt ordet för ett par repliker, ,och jag
vill börja med den budgettekniskt sett mycket viktiga frågan, huruvida och i
vad mån man skall taga hänsyn till en eventuell konjunkturförsämring för det
budgetår, som man behandlar. Lektor Wigforss var inne på denna fråga,
och han kom därvid till samma resultat som jag, att om man utgår från en
viss uppfattning om konjunkturutvecklingen, är det mycket svårt att räkna
ned inkomsterna bara av hänsyn till eventualiteten aven konjunktursvängning
redan under. det budgetår, som man närmast behandlar. Skulle man göra
det) skulle man snart vara inne på gissningarnas område på ett sätt, som
gjorde budgetarbetet ganska besvärligt. Det är emellertid icke detta, som
närmast intresserar, utan det är möjligheten· av konjunkturförändringar under
budgetåret därefter, i detta fall året 1930/3 I. Jag har för min del i finans
planep sagt ifrån i mycket bestämda ordalag, att enligt min uppfattning kan
n1an icke räkna med samma inkomstöverskott för detta budgetår som för det
nu närmast följande. Detta beror självfallet på den omständigheten, att en
ganska avsevärd del av det inkomstöverskott, som man för nästkommande
budgetår har att räkna med, hänför sig till för låga beräkningar av inkom
sterna under det löpande budgetåret. Detta gäller framför allt tullrnedlen
och även inkomsterna av Statens järnvägar. Om inga konjunkturförändringar
kullkasta .beräkningarna, n1åste därför budgeten 193013 I komma att uppvisa
ett inkomstöverskott av betydligt mindre mått än det nu framlagda budget
förslaget. Detta har också i finansplanen betonats såsom en viktig anledning
till att man måste iakttaga nödig återhållsamhet i avseende å utgifterna.

Jag ber i detta sammanhang få ge uttryck åt den uppfattningen, som
också lektor Wigforss gjorde sig till tolk för och som torde vara ganska all
mänt erkänd, nämligen att skatterna i ett land måste vara rörliga. Skatterna
utgöra ju ett slags utdebitering, som man icke bör underlåta att sänka, när
ett gynnsamt läge möjliggör det. Om i framtiden en konjunkturförsämring
skulle inträda, kan det kanske bli nödvändigt att ånyo höja utdebiteringen,
men jag anser för min del, att man skulle ha begått ett fel, om man av
detta skäl uraktlåtit att föreslå en sänkning av skatterna, när så blivit möligt.

Med anledning av vad kanslichefen Jacobsson yttrade, vill jag säga, att
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självfallet ur budgettekniska synpunker alla fondbildningar äro föga önskvärda
och att sådana specialbudgeter, som vi ännu ha i Sverige,. icke äro ägnade
att ge budgeten erforderlig översikt. I avseende å automobilskattemedlen
föreligga emellertid alldeles särskilda förhållanden. Jag tror, att vid jäm
förelse med andra länder vår budget likväl är relativt fri från dolda fond
bildningar och från specialbudgeter.

De 2 a 3 miljoner, som jag talade om att utgifterna uppräknats med,
avsågo endast att ge en upplysning till vägledning för omdömet om de strä
vanden, som gjort sig gällande vid budgetarbetet. Beloppet avsåg enbart
uppräkningar efter de egentliga finansberedningarnas slut, och det samman
lagda belopp, varmed utgifterna uppräknats, är vida större. En jämförelse
mellan utfallet av de sista årens budgeter och detta belopp på ! a 3 mil
joner är sålunda icke riktig.

Riksdagsman C. G. Ekman: Det kan ju icke vara lämpligt, att vi, som
syssla med dessa saker i riksdagen, komma hit och upptaga tiden för andra,
som kunna ha åtskilligt att säga om budgetfrågorna. För egen del hade jag
också närmast kommit hit för att få höra stämmor och uppfattningar, som
jag annars icke får del av. Uppmanad därtill skall jag i alla fall be att
få säga några få ord.

Ifråga om den föreliggande budgeten uttalade jag under' remissdebatten
den meningen, att jag beträffande inkomsterna egentligen endast kunde sätta
ett frågetecken, och det gällde det beräknade tullinkomstbeloppet. Detta är
ju uppenbarligen ett av de mest ovissa och osäkra beloppen i budgeten. Och
för min del har jag ansett det riktigt att tillämpa den principen, att på ovissa
punkter .skall man försöka hålla sig på den säkra sidan. Det är nog rik
tigt att man skall försöka räkna allting så rätt som möjligt, men har man
att välja mellan att räkna en 'oviss post så, att det blir brist eller så att det
kan väntas överskott, eller, med andra ord, så, att nlan riskerar att på ett
kommande budgetår övervältra en förlust eller en behållning, förefaller det
mig, att det icke kan vara någon oerhörd fara i att på en sådan punkt söka
hålla budgeten så stark som möjligt. Naturligtvis bör man därvid icke gå
till sådan överdrift, att man utan tvekan påverkar storleken av vissa skatter.
Utan man bör förfara så, att det budgetförslag, man förordar, verkligen repre
senterar vad man i det ögonblicket, då det framlägges, anser- vara fullt
hållbart.

Ifråga om utgifterna har jag också ansett mig böra sätta ett par fråge
tecken, exeinpelvis för huruvida man i det budgetläge, vari den nuvarande
regeringen sistlidne höst befann sig, borde i större omfattning hava upptagit
vissa byggnadsföretag, som äro oundgängligen nödvändiga under den. närmaste
framtiden. N·är man har arbetslöshet i landet och staten har rätt goda eko
nomiska tillgångar, kan man fråga sig, huruvida det kan vara lämpligt att
uppskjuta sådana byggnadsföretag. Det finns ett par, tre fall av uppskov
med dylika företag, som jag tror under alla förhållanden komma att mycket
snart visa sig nödvändiga. De torde senare få utföras i ett betydligt mindre
gynnsamt ekonomiskt läge än det nuvarande. Det förefaller mig ha förelegat
anledning att söka undvika detta.

Beträffande sockerfrågan vill jag säga, att jag förstod dr Dalen mycket
väl, när han yttrade, att man kan känna sig tveksam, huruvida man skall ge
en viss näring understöd, då därigenom densamma upprätthålles på konstlad



2O NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 3 I JANUARI 1929

väg. Därom tror jag nog, att litet var kan känna sig tveksam. Jag är också
ense med honom därom, att skall ett understöd ges, kräves det alldeles spe
ciella skäl, som motivera en sådan åtgärd. När det emellertid gäller en vara
som ingår i den allmänna konsulutionen såson1 en förnödenhetsvara, tror jag
icke, att man kan resonera enbart ur rent skattepolitisk synpunkt. Då gäller
det nämligen, om man för en kortåre eller längre tid skall förpliktiga förbru
karen av denna nödvändighetsvara att, i förhållande till sin bärkraft, lämna
orimliga bidrag till det tillskott, som är erforderligt för en ten1porär hjälp åt
den ifrågavarande näringen. Överväger man frågan även ur denna synpunkt,
är jag icke så övertygad om, att man kommer till det slutresultat, som dr
Dalen gjorde.

Domänkamrerare Mårten Granqvist: Jag kan icke fullt dela dr Dalens
åsikt, att en näring nödvändigt skall täcka sina kostnader. Jag vill snarare
betrakta den nu föreslagna hjälpen till sockerbetsodlingen såsom en försäk
ringsprenlie, som avser att se till att vi uppehålla den sockerbetsodling som
vi behöva, för den händelse vi under ett krig skulle bliva avstängda från
sockertilIförsel.

Vad beträffar det sätt, varpå denna hjälp bör ges, med subvention eller
med tull, är det ju en rätt så' vansklig fråga. Man måste härvidlag komma
ihåg, att de siffror, som man här har att gå efter, äro uteslutande baserade
på ena partens uppgifter. Det finns ingen neutral pari, som kan granska
dem. Man kan då komma därhän, att man får ge understöd åt betodling
även på sådana platser, där den utan understöd skulle löna sig. Går Ulan
tullvägen, kan man se, hur stor betodlingen blir vid olika höjd på tullsatsen,
och man kan fixera tullen så, att man får den kvantitet betor odlad, som
man anser vara nödvändig. Jag anser därför, att tullvägen i detta fall är
den bästa och billigaste.

De, som nu gå att fatta beslut i riksdagen, böra tänka tillbaka på den
kristid, då sockret stod i 30 il 60 kronor per kilogram och betänka, att vi
kunna bliva försatta i samma situation igen." Att tillgripa subvention kan
nog gå för ett år, men det går icke i längden, och därför är det bättre att
använda det medel att säkerställa sockerproduktionen, som man har i en tull.

Kanslichefen Jacobsson talade om förhållandena i England, men det
landet är icke jämförbart med vårt land, eftersom det har en stark flotta,
som kan säkerställa dess import. England kan under inga förhållanden inom
landet framställa allt det socker, som landet behöver. Jag tror därför, att
VI böra se denna fråga isolerat för" Sveriges vidkommande.

Lektor 'Wigforss: I anledning av det sista yttrandet ber jag endast att
få påpeka, att utgångspunkten för regeringens tullaktion är att det gäller ett
tillfälligt och icke ett permanent understöd. Detta är också utgångspunkten
för diskussionen i frågan för närvarande. Det finns ingen, som i detta ögon
blick kräver ett permanent högre tullskydd.

Herr ordföranden: Först några ord om de olika frågor som blivit be
rörda under diskussionen och som det skulle kunna vara av intresse att längre
fram få tillfälle att mera grundligt diskutera.

Den första frågan, som togs upp av lektor \Vigforss, gällde förhållandet
mellan direkta och" indirekta skatter. Detta ämne är otvivelaktigt värt en



STATSBUDGETEN 21

egen diskussionsafton. Tyvärr är den som skulle kunnat ge en sådan dis
kussion ett mycket livligt innehåll, nämligen professor Wicksell, icke längre
ibland oss.

Den andra frågan berördes av kanslichefen Jacobsson och gällde fond
bildningen. Visserligen ser jag icke på bilskattemedlen som han gjorde.
Autornobilskatten och vägunderhållet anser jag nämligen vara en mosvarighet
till järnvägsavgifterna och järnvägstrafiken. Jag håller emellertid med honom
därom, att frågan bör tagas upp till en ordentlig prövning. Det har på sista
tiden i tidningspressen framkommit en hel del olika uppslag i denna fråga,
som nog skulle tåla vid att ses ur litet allmännare synpunkter.

Den tredje frågan gäller vår lånepolitik. Det är i dessa dagar femton
år sedan denna fråga senast var uppe till diskussion i föreningen. Situationen
har sedan dess principiellt förändrats så till vida, att vi den gången hade
stigande låneräntor mot för närvarande fallande. Problemet är sålunda i viss
mån helt omvänt mot vad det var då. Jag har allt förtroende för. våra riks
gäldsfullmäktige, men jag undrar ändå, om det icke kunde vara skäl att se
efter om vår lånepolitik kan anses vara vad den bör vara.

Den fjärde frågan, som tangerades av statsrådet \Vohlin, gäller spar
samheten inom statsförvaltningen, vilken fråga icke är så ålldeles självklar,
som den vid första påseende förefaller. Lektor Wigforss och jag ha en gång
förut skiftat hugg om den saken, och det kan kanske bli tillfälle att taga
upp saken igen. Med allt erkännande åt alla finansministrars sparsamhets
kommitteers intensiva och för ämbetsverken mycket ovälkomna arbete måste
man dock säga, att resultaten av sparsamhetsaktionen varit påfallande magra.
Man bör fråga sig, om detta ligger- i sakens egen natur eller om det beror
på att den hittills använda vägen icke varit vidare framkomlig.

Jag skall därnäst övergå till att säga ett par ord i sockerfrågan. Själva
huvudfrågan skall jag dock icke nu beröra, eftersom det redan skett i en
artikel i Dagens Nyheter för i dag. Det har emellertid under diskussionen
i kväll gjorts en hel del intressanta inlägg. Särskilt dr Dalens synpunkter
intresserade mig mycket, även om jag icke kan säga, att de övertygade mig.
Frågan gällde här närmast om man skulle tillgripa en tullförhöjning eller ett
direkt understöd. Dr Dalens tankegång var den, att det var bättre att taga
tullförhöjningen, därför att konsumenterna borde få betala vad varan är värd.
Varan är emellertid, ekonomiskt sett, icke värd mera än det lägsta pris till
vilket den kan tillverkas. Varan värde, om man nu kan tala om något
sådant, är varans marknadsvärde med tillägg av frakt och tull till den plats,
där konsumenten befinner sig, och vad därutöver är, är en skatt, som man
lägger på, därför att samhället önskar åstadkomma något annat, som ingen
ting har att göra med vad varan är värd. Om man- vill understödja socker
betsodlingen är det dä.rför att man vill ha sådan odling ur krigsberedskaps
synpunkt eller anser den nyttig för jordbruket eller något sådant. Socker
konsumenterna ha emellertid ingenting att göra med krigsberedskapssynpunkten,
i varje fall icke mera än andra medborgare.

Både tull och subvention innebära understöd, det ena såväl som det
andra, och enligt mitt förmenande äro båda lika osunda.

Jag måste erkänna, att jag icke förstod' vad domänkamrer Granqvist
yttrade om att olycken med subvention är att man också får betala subven
tion till sådana producenter som icke behöva den utan som skulle odla betor
i alla fall. Det är tvärtom just vad tullen medför, ty den höjer priset över
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lag. Genom en tullhöjning ökas betpriset precis lika mycket på den allra
bästa jorden som på den jord, som ligger på marginalen av möjlig odling.
Tullhöjningen innebär därför det minst plastiska av alla de sätt på vilket
man kan hjälpa den ifrågavarande näringen. Nu vill jag därmed visst icke
påstå, att det är vidare lätt att differentiera ett understöd heller, men det
ligger dock inom möjligheternas gränser. att ge understöd åt somliga men
icke åt andra. Det av domänkamrer Granqvist anförda argumentet talar
alltså mot och icke för tullutvägen.

En annan synpunkt som kommit upp i kväll är försvarsberedskapens.
Det skall visst medges, att det var bra att vi hade socker under världskriget,
men det finns ännu viktigare saker än socker, närmast brödsäd. I den mån
en del av den svenska jorden användes för odling av betor, användes den
emellertid icke för annan odling, och det är ganska troligt att onl vi icke
få betodling,' kommer det att odlas mera spannmål än annars.. Jag tror för
min del, att vår brist på brödsäd .under kriget var mycket viktigare än
t. o. m. en lika stor brist på socker hade varit. Vi importerade före kriget
över hälften av vår vetekonsumtionJ och ur försvarsberedskapens synpunkt är det
oerhört mycket viktigare än om vi importera hälften av vår sockerkönsumtion.

Jag känner väl till det argument, som också brukar anföras, att betorna
äro så fördelaktiga i växtföljden, men det följer icke av betodlingen i och för
sig, utan samma resultat kan lika väl erhållas utan betodling, om man vill
betala vad det kostar.

Även frånsett allt detta tror jag det är nlycket olyckligt att ordna pro
duktionen i fred som om man vore i krig. Fredsorganisationen skall i stället
ordnas så, att den med kortast möjliga varsel kan läg-gas om till krigspro
duktion. Detta bestyrkes av att ingen med någon säkerhet kan' påstå, att vi
under ett kommande krig skulle komma att bliva avspärrade från samma
slags varor som under det senaste världskriget. Visserligen erkänner jag, att
man icke begår något ekonomiskt tankefel genom att indraga krigsberedskaps
synpunkten, men man för enligt min åsikt ett opraktiskt resonemang.

Ett tydligt tankefel är däremot argumentet om handelsbalansen. Jag
kan icke alls förstå, att det kan vara mera fördelaktigt att producera socker
för att slippa importera socker än att producera mera spannmål och impor
tera mindre spannmål eller än att producera nlera verkstadsprodukter och
importera socker för motsvarande belopp. Man är alltid så rädd för att vår
import skall bli för stor, fastän den egentliga risken för närvarande tvärtom
ligger i för stor export, d. v. s. kapitalexport. Det skäl som på denna punkt
anföres kan man alltså säkerligen med lugn lämna åsido.

Sockerfrågans aktualisering har ådagalagt en förvånande kortsynthet.
Våra kunniga och insiktsfulla politici tyckas ha gripits av något slags panik
stämning, så att de icke hunnit tänka efter vad saken' gäller. Det kan icke
gärna vara en olycka av stora mått att under ett år odla bara 20,000 hektar
sockerbetor, när vi år 19 I 3 i alla fall. ej odlade mer än 3o, ooo hektar.
Den tull som vi för närvarande ha är för övrigt ingalunda lägre än i andra
med oss i ekonomiskt hänseende jämställda länder, sådana som Danmark,
Belgien och Holland. Höja vi vår tull, komma vi över till den grupp av
länder som ökat sina tullar efter kriget, och vi kunna verkligen fråga oss,
om vi ha något skäl att avundas dem. Dessa andra länder ha dock löst
både valutafrågan, tullfrågan och arbetslöshetsfrågan på ett annat sätt än vi,
med ett resultat som säkerligen icke ger dem någon anledning att rosa mark-
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naden. Jag har icke närmare reda på förhållandena i England, men jag
skulle vilja säga, att om något land i denna stund icke är ett mönster i
fråga om ekonolnisk politik, är det sannerligen England. I detta land har
man komplett misslyckats lned sin ekonomiska efterkrigspolitik. Uppgiften
var där icke lätt, men det måste ändå vara för galet av oss att nu taga råd
av dem som själva ha misslyckats. Vi skola i stället gå till de länder som
haft framgång i sin politik.

Först i går hade jag tillfälle att fördjupa mig i skrifterna om denna
fråga, och jag häpnade över de lösliga grunder på vilka man nu går att
fatta beslut; detta omdöme gäller om båda de framkomna förslagen. Det
vore skäl att tänka sig för en smula och icke rusa i väg för att fatta ett
beslut som jag tror att man inom ett halvår kommer att ångra.

Doktor Dalen: Det var ett par punkter i professor Heckschers anförande,
sonl syntes lnig bero på missförstånd.

Professor Heckscher bortsåg helt och hållet ifrån, att näringsvärdet per
hektar är 3 a 4 gånger så stort vid odling av sockerbetor som vid odling av
vete. Blir det fråga om att leva på vad man själv producerar, är sockret
fördenskull alldeles oersättligt i förhållande till vetet.

Jag vill också, understryka, 'att jag icke talade om sockervärdet utan om
produktionsvärdet av betsocker. Om vi bestämma oss för att odla socker
betor, kommer sockret att kosta så och så mycket, och det måste väl då
vara en osund politik att sälja betsockret under produktionsvärdet och täcka
bristen med skattemedel. Det gladde mig i alla fall att höra, att professor
Heckscher för sin del också ansåg subventionslinjen vara förkastlig.

----_..,...~--
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Det för aftonen uppställda överläggningsämnet :

Den sekundära bostadskrediten
(i anledning av kungl. propositionen nr 214 till årets riksdag)

inleddes av bankdirektör G. Lagercrantz, som yttrade:

På riksdagens bord ligger för närvarande ett av Kungl. Maj:t fram
buret förslag om inrättande aven särskild riksorganisation med uppgift
att tillgodose behovet av sekundärkredit för bostadsbyggnader. ~örslaget

bygger i väsentliga delar på en utredning, som nästlidet år framlades
av de s. k. bostadskreditsakkunniga. Innan jag närmare ingår på det
kungl. förslaget, vill jag lämna en kort översikt över de omständigheter,
som föranledde tillsättandet av nämnda' sakkunniga, samt de resu,ltat,
vartill de komrno.

Tidigare åtgärder i bostadsfrågan.

Bostadsfrågan med dess betydelsefulla inslag av allmänt ekonomiska
och sociala intressemoment har särskilt under de senaste årtiondena
varit föremål för statsmakternas uppmärksamhet. Vid 1904 års riksdag
inrättades den alltjämt bestående »statens egnahemslånefond», vars syfte
bl. a. är att bereda Il;lindre bemedlade lån för uppförande av smärre
bostadslägenheter å icke stadsplanelagda områden; lån medgives intill
3/4 av lägenhetsvärdet. För jämnt 20 år sedan bildades under statens
medverkan och i viss mån garanti »Konungariket Sveriges Stadshypoteks
kassa» för underlättande av prin1ärbelåningen - upp till 50 a 60 %av
värdet - av bostadsfastigheter i städerna. År 1912 tillkallades den
s. k. bostadskommissionen med uppdrag att ,verkställa utredning ifråga
om de mindre bemedlade klassernas bostadsförhållanden; i utredningsdi-



26 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN IS APRIL} 929

rektiven framhölls kreditfrågans grundläggande betydelse för spörsmålet.
Kommissionen avgav år 1917 förslag angående ordnandet av den sekun
dära bostadskrediten. I stort sett avsåg förslaget tillskapande aven
organisation av samma art som stadshypotekskassan med dess lokalorga
nisationer och med uppgift att tillgodose behovet av ;ekundärkredit och
den slags primärkredit - bl. a. även för egnahem - som av skilda
o"rsaker icke kunde omfattas av stadshypotekskassans verksamhet. Vid
sidan av int~ckningskassan ställdes ett enskilt garantiaktiebolag, som
emot viss avgift skulle ikläda sig borgen gentemot kassan för utlämnad
kredit. Förslaget föranledde emellertid aldrig förslag till riksdagen.

Under trycket av de senare krigsårens höga byggnadskostnader,
stagnerade byggnadsverksamhet och därav följande bostadsbrist tillgrepo
statsmakterna till byggnadsverksamhetens främjande direkta bidrag utan
återbetalningsskyldighet. Härigenom lättades emellertid allenast obetydligt
de då rådande svårigheterna att uppbringa det för bostadsbyggandet
nödiga kapitalet. År 1920 inrättades därför, med anlitande av rusdrycks
medel, en' statens bostadslånefond, handhavd av statens byggnadsbyrå,
med uppgift att underlätta sekundärkreditanskaffningen för vissa bygg
nadsföretag. Lån meddelas clärur till en storlek, motsvarande högst 50
- i regel 35 - procent av byggnadsvärdet och, på senare tid, inom
en övre gräns av 75 a 80 %av detta värde. Till följd av de för fondens
disposition gällande allmänna direktiven och byggnadsverksamhete1?s art
hava fondens medel i praktiken i huvudsak tillgodokommit egnahems
byggandet i städernas ytterområden; på senare år hava kooperativa
byggnadsföretag i stor utsträckning erhållit lån ur fonden. Ehuru den
samma alltsedan dess bildande, årligen tillförts nya medel, har den lån
givning, som därur skett, haft karaktären av ett provisorium till avhjäl
pande av krisårens svårigheter på området. År 1925 framlades visser
ligen för riksdagen' ett förslag, avseende att göra denna kreditgivning
permanent. Det kanske viktigaste momentet i detta förslag och det
som skulle möjliggöra och markera långivningens mera bestående natur
var tillskapandet aven reservfond genom en låntagarna påförd tilläggs
ränta. Riksdagen fann sig dock, med hänsyn till det ovissa läget å
bostadsmarknaden, icke böra medgiva inrättande av denna reservfond
och långivningen ur bostadslånefonden fick alltjämt bibehålla sin provi
soriska karaktär.

Den 16 april 1926 föranstaltade därefter chefen för socialdepartementet,
statsrådet Möller, om förnyad utredning i frågan. Socialministern fram
höll i sina direktiv såsom särskilt beaktansvärt det stöd, vilket genom
kreditgivningen från bostadslånefonden lämnats sådana strävanden hos
den enskilde att själv sörja för sin bostad, som närmast kommit till
uttryck i bostadskooperationen och egnahemsbyggan~et. Den syntes
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därför påkallat att undersöka, huruvida icke den till förmån för dessa
strävanden provisoriskt ordnade kreditgivningen skulle kunna givas en
bestående organisation. I samband därmed borde till behandling upp
tagas jämväl andra kreditspörsmål, närmast då frågan om ordnandet av
den sekundära krediten för bostadsändamål i allmänhet.

I anslutning till detta statsrådsuttalande tillsattes så de s. k. bostads
kreditsakkunniga.

Det föreliggande förslaget.

Bostadskreditsakkunniga hava i sitt våren 1928 avgivna betänkande
icke ingått på någon närmare utredning rörande omfattningen av kredit
kraven i de olika hänseendena eller i vad mån behov av åtgärder för
kreditgivningens nyordnande på ett eller a,nnat sätt verkligen förelåge.
Beträffande förhållandena å bostadskreditmarknaden hava de sakkunniga
i huvudsak hänfört sig till den genom bostadskommissionens försorg verk
ställda utredningen, avseende år 1912. Vidlyftigare undersökningar ansågos
skola alltför länge uppskjuta lösningen av de frågor, som anförtrotts de
sakkunniga.

Beträffande egnahemmen, där spörsmålet karakteriseras såsom inne
fattande jämväl en primärkreditfråga, har en bättre ordnad kreditgivning
av de sakkunniga ansetts vara ett oomtvistligt behov. Ifråga om bostads
kooperationen hava de sakkunniga kommit till den uppfattningen, att det
för denna verksamhet speciella kreditproblemet vore en tertiärkreditfråga,
som borde lösas i annat sammanhang, men att även sekundärkreditfrågans
ordnande vore för kooperationen av synnerlig betydelse. Och vad angår
spörsmålet om sekundärkrediten i allmänhet, så hava de sakkunniga i
huvudsak allenast hänvisat till bostadskommissionens undersökningar från
år 1912, varigenom behovet av den sekundära kreditens ordnande ansåges
vitsordat, samt påpekat, att sedan dess inga organisatoriska anordningar
träffats, som kunde hava ändrat läget.

De sakkunnigas förslag avser att genom inrättande aven ny kredit
organisation ~öka i ett satnmanhang tillgodose hela det förefintliga legi
tima behovet av kredit för bostadsändamål i städer och stadsliknande
samhällen, i den mån detta behov icke i annan ordning tillgodoses genom
ändamålsenlig kreditgivning. Dock förutsättes, att bostadskooperationens
aktuella behov av så kallad tertiärkredit kommer att fyllas i särskild
ordning, tillsvidare under kommunal medverkan.

I anslutning till av de sakkunniga själva gjord sammanfattning kan
förslagets innebörd sägas vara följande.

Den föreslagna organisationen utgör en sammanslutning av låntagarna
själva. Ehuru bildad under statlig medverkan (med statlig grundfond),
är den alltså en enskild kreditinrättning. Verksamheten lämnar ej rum
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för företagarvinst. Förebilder till organisationen hava varit dels Ko
nungariket Sveriges Stadshypotekskassa jämte stadshypoteksföreningarna,
vilka lämna primär bostadskredit, och dels de danska s. k. hypoteks
föreningarna, vilka idka sekundärbelåning.

Organisationen, som är avsedd att omfatta hela riket, består enligt
förslaget aven centralkassa, Svenska stadsinteckningskassan, som har
att anskaffa de erforderliga lånemedlen genom utställande av obligationer,
och av lokalföreningar, stadsinteckningsföreningar, med uppgift att för
medla lånen åt sina medlemmar.

Kassan står enligt förslaget under ledning aven styrelse, i vilken
Kungl. Maj:t utser ordförande och riksgäldsfullmäktige en ledamot. I
sista hand beslutas rörande kassans angelägenheter av ombudsstämma.
Denna stämma, som enligt förslaget skall sammanträda årligen, består
av ombud, valda av föreningarna. Ombudsstämman väljer ledamöterna
av kassans styrelse utom de två förutnämnda, beslutar om ansvarsfrihet
åt styrelsen samt väljer två revisorer. En tredje revisor utses av riks
gäldsfullmäktige.

Inom föreningarna välja medlemnlarna själva vid årlig förenings
sammankomst styrelse och revisorer samt fatta beslut om ansvarsfrihet
för styrelsen. Ehuru föreningarnas styrelser närmast fatta beslut i före
kommande .låneärenden, kan dock kassans styrelse efter egen prövning
avslå låneansökning~

Föreningsmedlems rösträtt bestämmes, med vissa begränsningar, i
förhållande till beloppet av hans oguldna lån hos föreningen. Efter
vissa i huvudsak liknande grunder fastställes det antal ombud, som för
eningen äger utse att representera densamma vid ombudsstämma.

Kassan 'utsäller obligationer mot säkerhet av de skuldförbindelser
med tillhörande inteckningshypotek, som de enskilda låntagarna avgiva
till föreningarna och som föreningarna vid avgivande av egna skuldför
bindelser i sin tur pantförskriva till kassan.

Låntagarna äro enligt förslaget solidariskt ansvariga för varandras
förbindelser till föreningen och de olika föreningarna i sin tur likaledes
solidariskt ansvariga för varandras förbindelser till kassan.

I syfte att söka förebygga att denna ansvarighet i praktiken skulle
behöva anlitas, upptager förslaget föreskrifter om fondbildning genotn
tillskott från låntagarna. Dylik fondbildning ska~l äga rum både hos
kassan i viss mindre utsträckning (reservfond) cch hos varje förening (säker
hetsfond). För att g~ra denna senare fondbildning så litet betungande som
möjligt för låntagarna stadgar förslaget, delvis efter danskt mönster, att
insatserna till säkerhetsfonderna under vissa förbehåll skola återbäras, när
lånet guIdits. Avsättningen till reservfond skulle kunna upphöra, när
fonden uppgår till I/lO av den statliga grundfondens nominella belopp.
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Till utjämnande av risken vid belåning av olika slag av hypotek
medgiver förslaget, att insatserna till föreningarnas säkerhetsfonder, vilka
insatser skola utgöra minst 2 procent av erhållet lån samt erläggas under
den första lånetiden, kunna utgå efter högre procentsats än nämnda
minimum. Grunderna för bestämmande av insatsernas storlek och för
deras inbetalning skola vara godkända av kassans styrelse.

Såsom en yttersta. säkerhet för kassans obligationer tjänar enligt för
slaget en av staten tillskjuten grundfond, bestående av obligationer å
nominellt 20 nli1j. kr.. , vilken fond dock fortfar att tillhöra staten och må

. disponeras endast i särskilda, närmare angivna fall.
Belåningsgränsen är enligt förslaget 75 %av fastighetsvärdet, sådant

detta blivit bestämt efter särskild uppskattning från långivarens sida.
Belåningsgränsen får vidare ej överstiga brandförsäkringsvärdet eller tre
fjärdedelar av taxeringsvärdet.

Lån kan enligt förslaget beredas för såväl äldre som nybyggda
bostadshus, dock endast för färdiga hus.

Valuta för lån lämnas i kassans obligationer. Det förutsättes, att
kassan skall biträda vid försäljningen av obligationerna.

Enligt förslaget äro lånen, som skola amorteras enligt fastställd plan
under högst 40 år, ouppsägbara från långivarens sida under hela lånetiden.

Från detta de sakkunnigas förslag hava anmälts skiljaktiga meningar,
bland annat av undertecknad med en motivering, som längre fram skall
närmare utvecklas.

Vidare har nuvarande chefen för statens egnahemsstyrelse, kansli
rådet Mannerfelt, ansett, att de sakkunnigas förslag om sammankoppling
av egnahemskrediten och sekundärkrediten komme att - om ej särskilda
anordningar vidtoges - ställa egnahemmens kreditfråga i alltför ogynn
samt läge. Reservanten har därför föreslagit, att låntagarna borde upp
delas i två avdelningar, motsvarade av skilda obligationsserier. Till
indelningsgrund har föreslagits inteckningarnas läge å värdeskalan, så
att den ena avdelningen skulle omfatta primärlån upp till 75 %-gränsen
- i praktiken kanske huvudsakligen just egnahemslåntagarna - och
den andra avdelningen sekundärlånen. Vidare har reservanten ansett,
att låntagarnas insatser för fondbildningen borde göras lika för alla och
icke kunna återbäras, samt slutligen hemställt, att den statliga grund
fonden måtte höjas till 30 miljoner kronor.

Den kungl. propositionen bygger nu i allt väsentligt på sakkunnige
majoritetens förslag. De huvudsakligaste skiljaktigheterna äro följande.

Den statliga grundfonden har ansetts böra givas större styrka än
den fått enligt de sakkunnigas förslag. Beloppet har sålunda höjts från
20 till 30 milj. kr. Men därjämte har det ansetts påkallat att, liksom
i fråga 'om stadshypoteks.kassan, ställa grundfonden i viss bestämd rela-
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tion till omslutningen, detta främst av hänsyn till obliga~ionskrediten

men även för att, vid en framtida fråga om grundfondens ökning, till
fälle skulle givas att taga verksamhetens riktlinjer under omprövning.
Stadgande har alltså införts därom, att sammanlagda beloppet av kas
sans utelöpande obligatipner icke må - överstiga 10 gånger grundfon
dens belopp.

Vad organisationens egen fondbildning beträffar har de sakkunnigas
förslag om gradering av insatserna alltefter större eller mindre riskmo
ment ifråga om insättarens lån icke godtagits. Riskutjämningen borde
i stället ske genom en betryggan~e värdesättning samt genom lägre
belåningsgräns för mindre kreditvärdiga fastigheter; endast ett sådant
tillvägagångssätt syntes stå väl överens med den solidariska ansvarig
heten allt efter lånebeloppens storlek. Dessutom måste systemet med
gradering av insatserna bereda praktiska svårigheter och föranleda ojämn
heter i tillämpningen. Insatserna hava alltså ansetts böra göras lika för
alla och hava föreslagits till 2 % för säkerhetsfonderna. Ifråga om den
föreslagna rätten att återfå gjorda insatser till dessa senare fonder har
en stark begränsning skett. Den reguljära återbäringsskyldigheten har,
av hänsyn till önskvärdheten av fasthet i fondbildningen, borttagits och
i stället allenast medgivits möjlighet att, när särskilda skäl äro för han
den, återlämna insatsen då lån återbetalas i förtid. Ifråga om fondernas
storlek har i propositionen, i anslutning till ett reservationsvis gj ort ut
talande av herr Mannerfelt, framhållits, att det mest rationella vore att

.hänföra fondernas storleksordning till summan av upplånande medel i
stället för till grundfondens belopp. Under erinran om den solidariska
ansvarigheten och ifrågavarande kreditgivnings relativt betydande risker
har föreslagits, att avsättningen till fonderna må upphöra, då reservfon
den överstiger 5 och säkerhetsfonden överstiger ID % av respektive
skuldbelopp.

Vad angår låneverksamhetens omfattning har ifråga om de sam
hällen, som automatiskt skulle _ingå i rörelsen, uttryckligt stadgande in
förts om att de nyss nämnda kommunala författningarna där skola
vara gällande.

Ifråga om utlåningen har den ändring skett, att lånen uttryckligen
förklarats kunna utlämnas även kontant, varigenom man velat tillgodose
de ävep av de sakkunniga förutsedda fall, då obligationer avyttras genom
kassans försorg.

Beträffande administrationen har - med hänsyn till vikten av att
centralkassan erhölle en stark och duglig styrelse - föreslagits, att
Kungl. Maj: t skall utse 2 styrelseledamöter, varav den ene skall äga in
sikt och erfarenhet beträffande fastighetsbelåning. I samband därmed
har föreslagits, att val av verkställande direktör skall biträdas av- åt-
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minstone en av de av Kungl. Maj: t utsedda ledamöterna. Slutligen har
minsta antalet styrelseledamöter höjts.

Antalet ombud till ombudsstämma har begränsats därigenom, att
ett ombud skall utses för varje 5-tal miljoner av oguldna lånebelopp.

Föreningsstyrelserna hava ansetts böra inom sig rymma en av
centralkassan utsedd ledamot, varjämte bestämmelse införts om utseende
aven verkställande direktör.

Slutligen har av hänsyn till de äldre kreditinstituten, en namnänd
ring vidtagits sålunda, att centralkassan skulle kallas »Svenska bostads
kreditkassan» och lokalsammanslutningarna »bostadskreditföreningar» .

Kritik av forslagets grundforutsättningar.

Innan jag nu ingår på en allmänt hållen granskning av det före
liggand~ förslaget, skall jag tillåta mig att lämna några uppgifter till
belysande av förhållandena på fastighetskreditområdet samt av bostads
byggnadsverksamhetens utveckling under de år son1 gått, sedan bostads
kommissionen verkställde sina utredningar.

De förnämsta förmedlarna av kredit för bostadsändamål i vårt land
äro Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa och inteckningsbolagen,
affärsbankerna, sparbankerna, postsparbanken, försäkringsanstalterna, de
fromma stiftelserna samt enskilda personer. Härtill kommer långivning från
statens egnahemslånefond, bostadslånefond och pensionsförsäkringsfond t

vilken för tiden fr. o. tn. år 1912 varit av betydande omfattning. Ett begrepp
om utvecklingen på detta område giva följande siffror, delvis hämtade
från socialstyrelsens utlåtande över bostadskreditsakkunnigas betänkande.

Den intecknade gälden i rikets städer steg från 2 185 milj. kr. vid
1913 års slut till 4 309 milj. kr. vid 1926 års utgång. I förhållande till
taxeringsvärdet innebär detta en ökning från 62,9 till 64,0 %, varvid
jämväl bör beaktas, att taxeringsvärdena vid den senare tidpunkten
noggrannare aq.passats till de verkliga värdena. Hu~ de skilda, mera
betydande kreditgivarnas - förutom stiftelsernas - inteckningsbelåning
utvecklats från tiden närmast före kriget belyses av följande samman
ställning, varvid bör ~eaktas, att de meddelade siffrorna i betydande
utsträckning innefatta andra inteckningår än i bostadsfastigheter.

Stadshypotekskassan . . . . .
Inteckningsbolag . . . . . . . . . .
Affärsbanker (inkl. riksbanken) .
Sparbanker. . . . . . . . .
Postsparbanken . . .
Försäkringsanstalter . . . . . . . . .

1912

milj. kr.

14 2

23 1

597
559

1,8

244

l 774,8

192 7
milj. kr.

49°
268

l 361
I 510

62
52 4

4 2 l 5
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För de rent privata kreditgivarna föreligga helt naturligt inga sam
lade uppgifter. Långivningen från de tre nämnda statliga fonderna har 
för tiden 1912-1927 beräknats till omkr. 180 milj. kr.

Den starkt ökade totala kreditgivningen motsvaras helt naturligt av
en mycket livlig produktion av bostäder, särskilt vad avser de senare
åren. I det följande lämnas efter från socialstyrelsen erhållna upplys
ningar vissa bostadsstatistiska uppgifter. För 1927 avse desamma 317
orter, nämligen 112 städer, 42 köpingar och 163 municipalsamhällen
med en sammanlagd folkmängd vid årets slut av 2 246 887 personer.
Till jämförelse må nämnas, att uppgifterna för åren 1926 och 1913 av
sågo respektive 311 orter med 2 2 I I 750 invånare och 244 orter med
I 737 83 2 invånare.

I följande tablå angivas för samtliga orter dels antalet tillkomna
bostadslägenheter under år 1913 samt under vart och ett av åren 1920
-1928 och dels det antal av dessa, som åvägabragts genom icke-spe
kulativ byggnadsverksamhet, bedriven av stat, kommuner, bostadsföre
ningar, stiftelser m. fl. och för vilken under senare år kreditgivningen
ur statens bostadslånefond varit av särskild vikt.

Tillkomna bostads
lägenheter

Därav genom icke
spekulativ byggnads

verksamhet

Antal %Antal

19 1 3 . 8 594
19 20 . 4 524
19 21 . 63 65
19 22 . . 6 360
19 2 3 . 9 46 I

19 2 4 . .. II 901
19 2 5 . . 13 068
19 26 .. . 14 221
19 2 7 ..... IS 095
1928 . c:a 16 800

Index
100

53
74
74

Ila

13 8
15 2

16 5
17 6

c:a 195

I 769
2 902
I I 10
I 57 o
2 939
3 277
2 83 I

3 226

c:a 4 200

39,r
45,6
17,5
16,6
24,7
25,r
19,9
2 1,4

c:a 25,0

Antalet nytillkomna lägenheter är sålunda år 1928 95 % större än
år 1913. Ställas siffrorna ifråga i relation till befolkningssiffrorna, finner
-man, att antalet per 10 000 invånare nytillkomna lägenheter under åren
1913-1927 ökats från 49 till 67 eller med 36,7 %

För enbart våra större städer (med över la 000 invånare) har an-
talet nytillkomna lägenheter ökats från 6 155 (index 100) år 1913 till
12 356 (index 201) år 1927. I förhållande till invånarantalet har antalet
nytillkomna lägenheter i dessa städer ökats proportionsvis mera än i
samtliga orter, nämligen, per la 000 invånare, från 49 år 1913 till 79
år 1927 eller nled c:a 60 %.

Det framgår vidare att fr. o. m. år 1924 produktionen av bostads-
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lägenh'eter, även om man frånräknar den icke-spekulativa byggnadsverk
samheten, överstiger produktionen under förkrigsåret 1913. Som be
kant har i själva verket byggnadsverksamheten varit så livlig, att den-
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·samma ej endast motsvarat befolkningstillväxten i de ifrågavarande or
terna utan därutöver lämnat utrymme för en betydande förbättring i
"boendetäthetssiffrorna.

I en aven nationalekonomisk författare för några år sedan gjord
3-29262. NationaJekon. Fören. Förh. I9 39.
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kalkyl beräknades, ~tt bostadsbyggandet under åren 1922, 1923 och
1924 uppsugit resp. 65, 110 oeh 150 milj. kr. eller en mycket bety
dande del av det inom landet tillgängliga fria kapitalet. Under därpå
följande år har, såsom framgår av förut återgivna siffror, bostadsproduk
tionen karakteriserats av väsentligt stegrade siffror och kapitalförbruk
ningen alltså varit i motsvarande mån ökad. Det är av intresse att
härmed sammanställa siffrorna för samtliga under förut nämnda år i
riket emitterade svenska obligationer: de utgjorde 1922 234 milj. kr.,
1923 434 milj. kr. och 1924 I 15 milj. kr. Härav belöpte å industri
och trafikbolag 89, 122 och 19 milj. kr. resp.

Det torde av det anförda fratngå, att filan såsom skäl för åtgärder
från det allmännas sida för stimulerande av bostadsproduktionen genom
vidgade kreditmöjligheter näppeligen kan med fog åberopa, att det nu
pågående bostadsbyggandet skulle vara otillräckligt.

Ett förhållande, som icke saknar betydelse för. det föreliggande
spörsmålet, är den snabbt fortskridande stagnationen i befolkningstill
växten. Utvecklingen på detta område har numera nått därhän i flera
av de större städerna, att dödligheten överstiger nativiteten, vadan dessa
för fortsatt väx;t äro helt beroende av inflyttningen från landsorten med
dess ännu bestående födelseöverskott. I samma mån som utvecklingen
mot lägre nativitet fortgår även på landsbygden, kommer nu det däri
från tillgängliga tillskottet till stadsbefolkningen att minskas, och man
synes hava anlednIng vänta, att inom ej alltför kort tid nu berörda för
hållande kommer att kunna avläsas i en minskning i städernas tillväxt,
ja måhända rent av i en nedgång av deras invånarantal. Professor
Knut Wicksell har vid upprepade tillfällen pekat på denna omständig-

.het i diskussioner inom Nationalekonomiska föreningen, bl. a. den I

april 1919 och den 28 april 1922 i anslutning till föredrag rörande bo
stadsfrågan. Vid sistnämnda tillfälle yttrade han bl. a. följande:

»Man får icke gå ut ifrån, att efterfrågan på byggnader kommer att i
fortsättningen bliva lika stor, som den varit under de sista tiotalen år. Det
har ända sedan I 880 varit på det sättet, att landsbygdens befolkning nästan
stått stilla,. under det att befolkningsöverskottet gått till städerna. Minskas
alltså be(olkningsöverskottet i det hela, så vållar detta en proportionsvis mycket
starkare minskning i städernas tillväxt, och det kan då lätt hända, att de
nybyggda husen icke komma att bära sig. Statistiken visar, att de skaror,
som nu marschera frarn från de nyföddas led, äro mycket mindre än vad de
förut varit. När dessa kullar komma upp i tjugoårsåldern, komma de näppe
ligen att vara 'ens så stora som de, som nu stå i denna ålder, då man väl
alltid får räkna med någon emigration. Denna synpunkt måste man ävep
taga i betraktande, då det gäller att avgöra, om man skall uppmuntra bygg
nadsverksamheten eller icke.»

Man torde väl kunna säga, att det av professor Wicksell påpekade
förhållandet, vilket under de allra .senaste åren så -snabbt framträtt som
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vår kanske allvarligaste sociala fråga, måste vara ägnat att öka betänk
samheten mot tillskapandet av nya incitament från det allmännas sida till
en fastighetsproduktion av ännu större omfattning än den nu rådande'.

Nu har av 1912 års bostadskommission anmärkts bL a., att lån mot
inteckning i bostadshus i stor utsträckning lämnades under former, som
ej för låntagaren innebure tillräckligt betryggande säkerhet för att lånen
ej på alltför brådstörtat sätt kunde indrivas, att räntefoten därför ej
heller bleve stabil samt att, särskilt vad anginge sekundärkrediten, ända
målsenliga organ för fyllandet av detta kreditbehov saknades.

Det är nu visserligen sant att s~väl affärsbankernas som sparbankernas
inteckningsbelåning enligt för dessa institut gällande föreskrifter måste
göras på viss kortare tid eller på viss kort uppsägning. Olägenheterna
härav hava emellertid säkerligen överdrivits av kommissionen. Om båda
dessa slag av kreditinstitut gäller otvivelaktigt, att de lån, som de en
gång lämnat, icke utan tvingande skäl bliva föremål för indrivningsåt
gärder. Vad särskilt angår sparbankerna, så utgör inteckningsbelåningen
sedan gammalt den huvudsakliga delen av dessas utlåning, och uppsäg
ningar av välskötta krediter föreko~ma säkerligen överhuvud icke annat
än för räntestegringsändamål. Då så sker och lånet alltså fördyras för
låntagaren, innebär detta givetvis för honom en nackdel vid jämförelse
med hans läge, därest han haft lånet bundet på längre tid, men denna
nackdel motväges å andra sidan av fördelen att vid en lättnad på ~pen

ningmarknaden kunna komma i åtnjutande aven räntesänkning. Under
normala förhållanden följa för övrigt inteckningslånen ingalunda alla fluk
tuationer på penningmarknaden, utan äro ränteförändringarna för dessa
lån såsom regel mera fåtaliga och hålla sig inom trängre gränser än för
vanliga lån. Kristiden gav visserligen exempel på högt uppdrivna räntor
på, detta område och därmed även på ,:äsentliga fördelar för de låntagare,
som lyckats dessförinnan erhålla bundna lån för längre perioder. Å andra
sidan motsvaras dessa fördelar av de olägenheter, vilka. stora grupper
av dylika låntagare måst dragas med, som under kristiden bundit sig
med långa lån mot hög ränta.

Vad beträffar affärsbankerna torde en ej obetydlig del av deras lån
mot inteckningssäkerhet utgöras av byggnadskreditiv. För denna särskilda
del av kreditgivningen på bostadsområdet äro de säkerligen väl lämpade,
men denna kreditgivning måste i viss utsträckning föra lned sig, att lånen
i de färdigställda husen i avbidan på definitiv placering av kassalån och
eft~rliggande lån bliva för någon tid kvarliggande i bankerna.

Såväl sparbanker som affärsbanker giva i stor utsträckning lån mot
inteckning, förstärkt av borgen, och betjäna även genom denna belånings
form fastighetsområdet. Säkerligen tillmötesgå de härigenonl ett legitimt
kreditbehov på gränsområdet mellan pant- och borgenslånet. Inom sina
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» I 350 000 000

Kr. 3 000 000 000

300 000 000

525000000»

lokala områden äro de talrika sparbankerna liksom affärsbankerna via
sina avdelningskontor kreditgivare med särskilda förutsättningar att bilda
sig ett riktigt omdöme om såväl de intecknade fastigheterna som eventuellt
ifrågakommande namnförstärkning av lånen. De kunna härigenom på
ett smidigt och sakkunnigt sätt tillmötesgå de föreliggande behoven.
För en central sekundärkreditkassa måste det möta synnerligen stora svårig
heter att kunna effektivt övervaka de anslutna föreningarnas kreditgivning.
Vad åter angår dessa sistnämnda, vilka ofta torde komma att omfatta
områden av ungefär ett läns storlek, så måste de uppenbarligen redan .
härigenom bliva mindre kompetenta att bedöma de lokala förhållandena
än institut, som utöva sin verksamhet på själva den ort, där belåningen
kommer ifråga. Visserligen förutsättes, att de i stor utsträckning bygga
sin verksamhet på samarbete med stadshypoteksföreningarna, men de
komma dock att enligt planen vara verksamma på ett mycket vidsträcktare
område än dessa, och på detta område bliva svårigheterna för en kredit
bedömning särskilt stora. I enlighet med arten av deras verksamhet är
det ju för dessa föreningar uteslutet att förstärka lånepanten med namn
säkerhet.

Beträffande bostadskommissionens anmärkning om bristen på organ
för sekundärkrediten må först anmärkas, att denna upp till 70-procents
gränsen tillgodoses av inteckningsbolagen i de städer, varest dessa äro
verksamma. Vidare lämna normalt affärsbanker och sparbanker kredit
mot sådan säkerhet, såsom nyss nämnts ej sällan förstärkt av borgen.

Sparbankerna förvalta för närvarande sammanlagt omkr. 3 miljarder kr.
Enligt tillgänglig sparbanksstatistik för år 1927 kan man våga antaga,
att dessa medel äro placerade ungefär sålunda:

I) mot obligationer . . . . . . . 27 1/2% eller kr. 825 000 000

2) » inteckningar inom halva taxerings-
värdet . . . . . . . . . . . 45 % »

3) » högre liggande inteckningar, even-
tuellt mot borgen I o % »

4) » annan säkerhet . . . . . . . . 17 1/2%

100 %

Av de under 2) upptagna inteckningarna utgöras omkring 8-900
milj. kr. av inteckningar uti bostadsfastigheter. Av de under 3) upptagna
inteckningarna torde lägst 200 milj. kr. utgöras av inteckningar i sådana
fastigheter.

Sparbankernas totala utlåning mot pant av inteckningar i bostads
fastigheter torde sålunda nu uppgå till omkr. I 000-1 100 milj. kr. mot
en beräknad utlåning år 1913 mot samma slag av pant av omkring 450
milj. kr.

Då sparbankernas placeringsmöjligheter äro begränsade enligt lag, är
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det tydligen för dem av stor vikt att hava tillgång till ett placerings
material, vilket, såsom fallet är med primärinteckningar, förenar anspråk
på fullgod säkerhet med krav på en ~fter sparbankernas behov anpassad
ej bunden ränta, och vilket dessutom, i motsats till obligationer, medför
direkt kontakt mellan allmänheten och sparbankerna, en omständighet
av synnerlig betydelse för att sparbankerna skola kunna fylla sin uppgift.
Sparbankerna befara nu, att den föreslagna kassan skulle komma att beröva
dem icke endast sekundärlånen utan, genom det planerade nära samarbetet
mellan stadshypoteksföreningarna och bostadskreditföreningarna, även
primärinteckningarna. Sparbanksföreningens styrelse har även bestämt
avstyrkt varje åtgärd från det allmännas sida, som kunde befaras hava
en dylik åtgärd till följd. Nu kan invändas, att sparbankernas lika litet
som övriga kreditgivares verksamhet är 'något självändamål, utan under
kastad utvecklingens lag; finnes e~ ny organisation ägnad att på ett
bättre och ändamålsenligare sätt betjäna vissa av deras kredittagares
intressen, är det rimligt och naturligt att sparbankerna få vika. Men
det synes uppenbart, att de många hundra, över hela landet spridda
sparbankerna äga vida bättre förutsättningar att handhava den lokala in
teckningsbelåningen än en central, i Stockholm belägen kassa, låt vara med
anslutna länsföreningar. Helt säkert utöva sparbankerna även på ett fullt
tillfredsställande sätt här ifrågavarande kreditgivning ino~ sina verksam
hetsområden. Någon. anledning att antaga, att deras låntagare belastas
med alltför höga räntor förefinnes icke. Att ersätta dessa organiskt
uppvuxna, utan understöd från det allmänna verkande kreditinstitut genom
en ny organisation, som i varje fall icke är bättre ägnad att tillgodose
det föreliggande kreditbehovet, synes föga ändamålsenligt.

Vad här sagts om sparbankerna äger giltighet även för intecknings
bolagen.

I socialminister Möllers mandat till bostadskreditsakkunniga angåvos
i främsta rummet bostadskooperationens och egnahemsbyggandets kredit
behov såsom påkallande de sakkunnigas ~ppmärksamhet; endast i andra
hand ifrågasattes åtgärder till förmån för sekundärkrediten i allmänhet.
Det är otvivelaktigt de två först nämnda grupperna av kredittagare, som
gjort kreditfrågan aktuell.

Bostadskooperationen har framvuxit under krigets och efterkrigsårens
abnorma förhållanden på bostadsområdet samt kraftigt utvecklats med
stöd av de högt liggande krediter, som statens byggnadsbyrå och kom
munerna ställt till dess förfogande. Det torde emellertid vara förhastat
att av rörelsens nuvarande omfattning sluta därtill, att densamma för all
framtid kommer att förbliva en lika betydande faktor på bostadsområdet.
Erfareriheten ger vid handen, att sammanslutningar av bostadsföreningens
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art framkommit och vunnit anslutning i tider av bostadsknapphet, medan
däremot intresset för desamma plägat förminskas, sedan en tillräcklig
bostadsreserv åter framträtt. Förhallandet är ganska naturligt; det innebär
onekligen ej ringa olägenheter, ej" minst för småfolk, att för sin bostad
nödgas dels göra ett ej oväsentligt kapitalutlägg, dels därvid förena sig
med ett ofta stort antal personer, med vilka i övrigt måhända ringa eller
ingen gemenskap förbinder dem. Vad särskilt angår arbetarna inom
industri och handel, är det ofta nödvändigt för dem att kunna byta
bostad för att vid förekommen anledning lätt kunna byta arbetsplats.
De förmånliga hyresvillkor, bostadskooperationen för närvarande kan
erbjuda, komma efter tillkomsten. av ett bostadsöverskott med åtföljande
allmänna hyressänkning icke att stå i samma lockande relation till övriga
hyror. Det är alltså icke sannolikt, att den högkonju~tur, som nu råder
för den kooperativa byggnadsverksamheten, kommer att allt framgent
bestå. Med den i propositionen fÖreslagna kreditorganisationen, som är
begränsad inom 75 % av försiktigt upptagna värden, blir för övrigt denna
gren av byggnadsverksamhet säkerligen sämre betjänt än med den kredit
givning upp till 80 %av produktionskostnaderna, som den för närvarande
erhåller från statens byggnadsbyrå. Dennas verksamhet var från början
avsedd att bliva provisorisk och 1925 års riksdag avvisade såsom nämnts
det då framlagda förslaget att göra byggnadsbyrån permanent. Intet
hindrar emellertid, att byråns verksamhet får fortgå under ännu några
år i avvaktan på hur bostadskooperationens utveckling kommer att gestalta
sig. Sedan flera år tillbaka går som bekant lejonparten av byggnads
byråns kreditgivning till det kooperativa bostadsbyggandet.

Särskilt efter kriget har egnaItemsbyggandet i de större städernas
omgivningar synnerligen kraftigt uppblomstrat. I samband härmed har
otvivelaktigt en dessa egnahems kreditfråga aktualiserats. Dess existens
kan emellertid ingalunda tagas till intäkt för påståendet, att ett trängande
behov aven landsomfattande lösning av sekundärkreditfrågan är påkallad.
För det första är den nämligen i stort sett lokalt begränsad till de större
städernas omgivningar. Gränsen mellan de stora och de små låneobjekten
är här mycket utpräglad. De förra, hyreshusen, äro den förhärskande
stadsbyggnadstypen, de olika kreditinstituten äro sedan gammalt inriktade
på deras finansiering och särskilda institut, anpassade för de förhållan
devis nya låneobjekt, som egnahemmen erbjuda, äro ännu fåtaliga, om
ej helt obefintliga. I de medelstora oc~ smärre städerna samt municipal
samhällena är däremot, såsom en av socialstyrelsen verkställd, i propG
sitionen refererad undersökning utvisar, skillnaden ganska ringa mellan
egnahemmen och de för dessa samhällen karakteristiska typerna av hy
reshus, vilka utom ägarens bostad inrymma några lägenheter till uthyrning.
Det möter därför inga större svårigheter att inordna egnahemmen i
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den sedan gammalt organiserade kreditgivningen i dessa samhällen, varest
sparbankerna, i olikhet mot vad fallet är i de större städerna, ofta spela
en mycket betydande roll.

Men vidare - och detta är av icke mindre betydelse att fasthålla
är bostadsegnahemmens kreditfråga uppenbarligen ett spörsmål om

primärkredit. Ett tydligt vittnesbörd härom är det förhållandet, att,
såsom statens byggnadsbyrå vitsordat, de där sökta lånen för egnahem·
i regel ligga inom högst 2/3 av fastighetsvärdet. Härvidlag bör även'
ihågkommas, att det ingalunda är anledning anta.ga, att byggnadsbyrån
blir föremål för de mera modererade kreditanspråken ; det motsatta är
med all sannolikhet fallet. Samtliga de framställningar och yttranden
från egnahemshåll, som. föranletts av sakkunnigbetänkandet, hava också,
såvitt jag kunnat iakttaga, gått ut på att framhålla, att önskemålet vore
en bättre organiserad primärkredit, medan behovet av sekundärkredit
vore av mindre betydelse. För närvarande tillgodoses nu egnahemmen
i viss utsträckning med kredit från egnahemslånefonden, statens bygg
.nadsbyrå, försäkringsbolag, affärsbanker och sparbanker. Emellertid måste
nog konstateras, att kreditorganisationen på detta område ännu ej nått
en tillfredsställande gestaltning. Att härav sluta, att det är oundgäng
ligt, att det allmänna ingriper för att själv genomföra denna organisation,
vore emellertid felaktigt. Såsom längre fram utvecklas föreligga nog
särskilda skäl till att från privat håll initiativ i större utsträckning ännu
icke tagits till organiserande av för detta område avsedda kreditinstitut.
Med all sannolikhet kommer emellertid så att ske, i den mån som be
hove~ gör sig starkare gällande. Nämnas kan, att några livförsäkrings
bolag fÖr ej länge sedan sammanslutit sig och bildat ett företag för
kreditgivning bl. a. på detta område, och planer föreligga redan på olika
håll till andra initiativ av samma slag.

Frånser man bostadskooperationen och egnahemsrörelsen, kan ej
med fog sägas, att något verkligt behov av åtgärder från det allmännas
sida för skåpande av särskilda kreditkällor förefinnes. I de större städerna
tillgodoses ej endast primär- utan även sekundärkreditbehovet aven
mängd olika kreditgivare under inbö~des tävlan. För de högre liggande
sekundärlånen spela privata placerare sedan gammalt en betydande roll;
det möter för närvarande ej svårighet att i Stockholm placera sekundärlån
upp till 75-80 % av fastighetsvärdet mot rimlig ränta, och dessa lån
bindas ofta på 3- eller 5-årsperioder. I småstäderna med deras i stor
utsträckning egnahernsliknande bebyggelse går, såsorn nämnts, behovet
i regel icke utöver primärlånets gräns.

Kritik av forslagets utformning.

Propositionen ger uttryck för en i svensk politik icke ovanlig misstro
till det privata initiativet och en därmed sammanhängande övertro på
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det allmännas förutsättningar att ställa allt tillrätta~ Den svenska staten
förhåller sig på detta som på andra områden helt annorlunda än den
engelska eller amerikanska. I de anglosachsiska länderna är kreditgiv
ningen för bostadsändamål --:- med vissa av kristidens abnorma förhål
landen betingade undantag - helt överlämnad till det privata initiativet.
Såsom framgår aven redogörelse i bostadskreditsakkunnigas betänkande
hava de mer eller mindre kooperativt organiserade kreditsammanslutningar,
som i England benämnas Building Societies, i Amerika Building and
Loan Associations, där nått en storartad utveckling och finansiera för
närvarande en mycket väsentlig del av egnahemsbyggandet. År 1927
funnos sålunda i Förenta Staterna sammanlagt 12 626 Building and Loan
Associations med 10665 705 medlemmar och en samm.anlagd omslutning
av 6 334 milj. dollars. I England uppgingo år 1926 Building Societies"
sammanlagda tillgångar till i det närmaste 200 milj. pund. Lånen äro
för våra förhållanden ej billiga. Vid ett besök i England förra sommaren
erhöll jag uppgifter, att den vanliga räntan vore 6-6 I

/ 4 % jämte ett
tillägg av' I % för de. tre första åren. I Amerika torde liknande ränte
förhållanden råda; dock synes räntan stiga, ju längre västerut man
kommer. Såvitt jag minns rätt, utgjorde densamma i höstas i Californien
ungefär 8 %. Emellertid ä'r, som sagt, denna kooperativa rörelse oerhört
livskraftig och anses hava en mycket stor social betydelse. Över låne
räntans höjd synes man ej beklaga sig; för dessa små, i administrativt
hänseende dyra lån ansågs en sådan ränta vara tämligen normal.

Såvitt mig är bekant finnes varken i England eller Amerika någon
statlig eller med statlig grundfond försedd kreditinstitution för bostads
ändamål. I intet annat av kulturländerna torde heller finnas någon
sekundärkreditinrättning av den här föreslagna typen.

I Danmark har sekundärkreditfrågan lösts genom på privat initiativ
tillkomma, från varandra fristående hypoteksföreningar utan statligt stöd
men med stämpelfrihet för utgivna obligationer. Rörande möjligheten
att här i landet följa det danska mönstret och tillgodose ett befintligt
kreditbehov genom ett antal lokala organisationer av ungefär samma slag
som de danska hypoteksföreningarna hava de sakkunniga uttalat sig
ganska utförligt.

Det skäl, som anförts mot ett sådant decentraliserat system, äro i
korthet följande. Medan Danmark kännetecknas' aven tättboende be
folkning, små avstånd mellan orterna och stor enhetlighet i fråga om
klimat, näringsliv och allmän ekonomisk nivå, äro i alla dessa stycken
förhållandena helt annorlunda i Sverige. - Danskarna äga en vida äldre
och mera utvecklad obligationskultur än svenskarna. - Vi hava i Sverige
uti stadshypotekskassan och allmänna hypoteksbanken skapat statsunder
stödda riksorganisationer vid tillgodoseendet av primärkrediten och däri-
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genom slagit in på en annan väg än Danmark. - Det förhållandet, att
föreningar för tillgodoseende av den sekundära' fastighetskrediten icke
bildats i vårt land, tyder på, att det danska systemet ej här äger lämplig
jordmån. - D~t skulle erbjuda väsentligt större svårigheter ~tt finna
marknad för flera sinsemellan konkurrerande obligationer än för en enda

. obligationstyp, . utgiven av ett hela landet omfattande institut. - Man
skulle med det danska systemet icke kunna tillgodose hela landets behov.
utan, åtminstone till en början, allenast de största städernas med kring
liggande on1råden. I varje fall skulle utvecklingen kunna ske allenast
ganska långsan1t. - Det vore svårt att tänka sig ett längre fram orga
niserat ekonomiskt samarbete mellan de olika föreningarna. - Slutligen,
mena de sakkunniga, tränger det föreliggande kreditspörsmålet hos oss
sedan längre tid till en lösning och behovet aven snar sådan gör sig
måhända starkast gällande just i de landsändar och i de orter, vilka
enligt den danska linj en i bästa fall sannolikt först långt i framtiden
skulle upptagas i verksamhetsområdet för dylika lokala låneföreningar.

Vad angår det sist anförda skälet, så torde det vara tillräckligt att
hänvisa till vad förut anförts till stöd för den uppfattningen, att spörs
målet ifråga ingalunda i stort sett hör till de trängande.

Undersöker man vidare lokaliseringen av de kreditanspråk, som
söka. sig väg till statens byggnadsbyrå, finner man, att de i övervägande
grad varit koncentrerade i och omkring landets största städer, främst
Stockholm, Göteborg och Malmö. Sålunda visar en inom statens bygg
nadsbyrå gjord beräkning, att under åren 1924-26 sammanlagda beloppen
av lån, beviljade för bostadsbyggnader inom nämnda städer med om
givande, inom en radie av 25 km belägna orter, utgjorde omk~ing 2/3

av 'samtliga av byrån beviljade lån. Under år 1928 var motsvarande
siffra 73.7 % eller nära 3/4, Redan genom att man til1godosåge detta
behov, skulle, av dessa siffror att döma, det avsedda syftet vara i väsent
lig mån nått. Men vad dessa områden beträffar kunna" geografiska och
liknande svårigheter för en på enskilt initiativ uppbyggd fastighetskredit
givning i kooperativ eller annan form uppenbarligen icke sägas föreligga
i högre grad än i Danmark. Utan tvivel vore det möjligt att organisera
fastighetskreditföreningar efter danskt mönster i nämnda städer samt i
större eller mindre del av kringliggande landsbygd. Ej minst till följd
av den revolutionerande förändring, kommunikationsväsendet under det
sista årtiondet undergått, äro förutsättningarna härför betydligt gynn
sammare än tidigare.

Den on1ständigheten, att föreningar eller andra enskilda företag för
fastighetskreditens tillgodoseende ej under senare' tider bildats, utgör
icke bevis därför, att sådana överhuvud taget ej äga förutsättningar att
uppkomma. Det måste understrykas, att alltsedan världskrigets utbrott
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abnorma förh~llanden varit rådande på fastighetsmarknaden och fastig
hetskreditområdet, vilka verkat starkt hämmande på dylika initiativ.
Sådana omständigheter voro de våldsamma förskjutningarna i penning
värdet, hyresregleringen, de höga räntorna och dylikt. De befintliga
kreditinstituten nödgades iakttaga stor försiktighet i sin verksamhet med
hänsyn till de starkt ökade svårigheterna att med någon grad av sanno
likhet uppskatta de hållbara fastighetsvärdena, då produktionskostnaderna
för nya hus våldsamt stego, medan de äldre fastigheternas värden endast
långsamt följde efter. Den till stimulerande av byggnadsverksamheten
igångsatta, omfattande statliga och kommunala kreditgivningen med högt
liggande lån mot låg ränta särskilt i kooperativa och egnahemsfastig
heter kunde ej heller bliva utan inflytande på det enskilda initiativet på
fastighetskreditens område. Under den ovisshet, som rått och fortfarande
råder i fråga om den omfattning och de former, i vilka det allmänna
har för avsikt att i fortsättningen utöva eller understödja kreditgivande
verksamhet, måste enligt sakens natur den privata företagsamheten vara
benägen att intaga en avvaktande hållning.

Att man för den primära fastighetskrediten skapat ett centralt institut
utgör icke något avgörande skäl för att även i fråga om sekundärkrediten
beträda centralisationens väg. Vid stadshypotekskassans tillkomst spe
lade önskan att erhålla ett för utländsk upplåning lämpat organ en
mycket framträdande roll. Då, såvitt nu kan bedönlas, här ifrågavarande
upplåning lämpligen bör äga rum på den inhemska marknaden, bortfaller
nämnda motiv för en centraliserad organisation.

Svårigheterna att finna marknad för ett flertal olika obligationer böra
icke överdrivas. På den svenska marknaden förefinnes redan en rikedom
av olika obligationer, bl. a. såväl talrika kommunala som sådana utgivna
av olika fastighetskreclitanstalter. Denna mångfald har icke ansetts inne
bära någon olägenhet. I själva verket torde man snarare kunna göra
gällande, att flera institut, vart och ett med sina särskilda obligationer,
skulle medföra vissa fördelar ur placeringssynpunkt. I främsta rummet
skulle dessa obligationer sannolikt söka sig till marknaden på den eller
de orter, som utgjorde vederbörande kreditanstalts verksamhetsområde.
Allmänheten skulle här äga vida bättre kännedom om anstaltens ledning
och verksamhetssätt än därest fråga vore om en hela riket omfattande
kreditorganisation ; väl skötta lokala anstalter borde i detta avseende vid
sin obligationsförsäljning äga ett företräde framför en riksanstalt.

Att ett flertal lokala föreningar dock, åtminstone till en börj an,
komme ~tt förete en mindre snabb utveckling än 'en riksorganisation
med ett starkt inslag av statlig hjälp, håller jag för sannolikt. De lokala
föreningarna, som icke kunna repliera på ett dylikt stöd, torde få antagas
komma att endast så småningom genom klok och försiktig skötsel kunna
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förvärva det allmänna förtroende, som måste utgöra grundvalen för en
mera omfattande verksamhet. Dock förefaller det ingalunda osannolikt,
att dylika föreningar i flera landsändar inom icke allt för lång tid skulle
nå en tillfredsställande utveckling. Det för ej förbises, att dessa för
eningar framför dem, som skulle utgöra led i en stor centralorganisation,
skulle äga en stark eggelse till livlig verksamhet däri, att de endast
hade sig själva att lita till och att deras utveckling måste komma att
stå i förhållande till graden av ådagalagd aktivitet. Denna synpunkt
framhäves med styrka av den av Sveriges fastighetsägareförbund tillsatta
kommitten i dess utlåtande den 15 maj 1924. Kommitten hänvisar till
de danska erfarenheterna, och det kan icke heller bestridas, att Danmarks
hypoteksföreningar med sin till omkring '400 milj. kr. uppgående sam
manlagda obligationsutgivning erbjuda mycket uppmuntrande exempel.
Det är svårt att inse, varför ej, t. ex. en självständig inteckningsförening
för Skåne skulle kunna uppvisa en lika snabb utveckling som någon av
de danska hypoteksföreningarna.

De allmänna ekonomiska förutsättningarna för skapandet av marknad
för nya obligationer äro för övrigt numera vida gynnsammare än före
kriget. Intresset för obligationsplaceringar . har stegrats i mycket hög
grad; omsättningen är högst betydligt ökad och köpkretsen ofantligt
vidgad. Möjligheterna för uppkomsten av nya obligationsutgivande insti
tut äro därför nu, synnerligast sedan en period av riklig penningtillgång
och förhållandevis låg räntefot inträtt, av allt att döma vida bättre än
förr och säkerligen större än de, som förelågo i Danmark, då de första
hypoteksföreningarna komma till.

Ett ej oväsentligt hinder mot organisationen av privata kreditgiv
ningsinstitut, vare sig på kooperativ eller annan grund, vilka ämna be
gagna sig av obligationen som instrument för sin upplåning, förefinnes
emellertid i gällande bestämmelser om obligationsstämpeln. Obligatio
nerna voro ursprungligen här i landet fria från stämpel. Under 1890

talet infördes en stämpel av 30 öre per 100 kr. Denna höjdes år 1918

till 60 öre per 100 kr. Stämpeln utgör i själva verket en allvarlig be
lastning på de existerande privata fastighetskreditanstalterna och en be
lastning, som blir särskilt tyngande i fråga om den primära krediten.
Vid denna kredit räknas nämligen såsom regel med ytterligt små vinst
marginaler; I/8 % kan sålunda för närvarande i huvudstaden anses såsom
en förhållandevis mycket tillfredsställande marginal för kassalån. Det är
uppenbart att stämpeln i förhållande till en så ringa möjlig vinstmarginal
utgör ett starkt hämmande moment i verksCl:mheten, under långa tidsrym
der av sådan styrka, att obligationsupplåning överhuvud taget ej blir lönande.
Det allmänna motverkar genom denna omsättningsskatt på kreditinstru-
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menten tydligt en verksamhet, vilken staten själv anser sig nödsakad
utöva - genom statens byggnadsbyrå - till byggnadsverksamhetens
främjande. Den statsfinansiella betydelsen av skatten är enligt vad sta
tistiken visar mycket ringa; den begränsar sig till i medeltal några få
lo-tusental kronor per år. Den hämmande effekten av densamma är
emellertid uppenbarligen icke proportionell till intäktsummans ringhet,
utan denna ådagalägger tvärtom just graden av den effektivitet, varmed
obligationsutgivningen hämmas. I den föreliggande propositionen är nu
föreslaget, att den centrala kassans obligationer skola bliva fria från
stämpel. Men redan genom att från stämpelskatt fritaga obligationer
utgivna av föreningar, organiserade i ungefärlig överensstämmelse med
de danska sekundärkreditföreningarna, hypoteksföreningarna, skulle man
från det allmännas sida avsevärt underlätta tillkomsten av sådana. De
nämnda danska föreningarna hava, som bekant, genom särskild lagstift
ning befriats från obligationsstämpeln. En konsekvens, som synes själv
fallen, är att även övriga privata fastighetskreditanstalter erhålla stämpel
frihet. I den mån de därefter förmå att under tävlan med den stämpelfria
stadshypotekskassan och kooperativa företag av nyss angivet slag utvidga
sin rörelse, innebär tydligen detta att de fylla en uppgift i betjänandet
av fastighetskreditbehovet. Ej mindre ur allmännyttans synpunkt än även
med hänsyn till vad billigheten kräver, måste det därför anses motiverat,
att de icke från statens sida handicapas. Det kan erinras, att i Finland
samtliga fastighetskreditanstalter äro befriade från obligationsstämpeln.

Den planerade organisationen tänkes i mycket hög grad stödja sig
på statens kredit genom den statliga grundfonden. Jag anser mig be
rättigad nämna, att man inom kommitten tänlligen allrnänt önskade be
gränsa ianspråktagandet av statens hjälp. I själva verket förelåg på ett
rätt sent stadium av kommittens verksamhet ett utarbetat förslag, enligt
vilket det i den grundläggande författningen ej alls var tal om någon
statlig grundfond. Man hade visserligen tänkt sig, att staten enligt sär
skilt avtal skulle till den centrala kassans förfogande ställa ett belopp av
10 milj. kr. såsom· garantifond för kassan. Denna garan~ifond skulle
emellertid ställas under avveckling i mån som kassan genom sin utveck",
ling vunne stadga och förtroende. Slutresultatet skulle till sist bliva,
att kassan helt kunde umbära statens hjälp och fortsätta såsom centrum
för en rent kooperativ organisation. Sakkunnigmajoriteten fann sig
emellertid nödsakad att, på grund av yppade farhågor för den ogynn
samma inverkan detta kunde få på förtroendet till obligationerna, överge
denna plan och enade sig ~enare om en bestående statlig grundfond å
20 milj. kr. Man ställde emellertid icke denna fond i relation till be
loppet utelöpande obligationer, då man, utgående från den danska er-
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farenheten, menade, att en sådan anordning vore överflödig, enär kassan
vid den tidpunkt, då med ett sådant stadgande höjning av grundfonden
borde ske, finge antagas hava vunnit sådant förtroende, att obligations
köparna ej längre skulle fästa vikt vid att en dylik höjning ägde rum.
Nu har i propositionen grundfondens belopp ytterligare förhöj ts till 30

, milj. kr., varjämte den ställts i samma relation till beloppet utelöpande
obligationer, som stadgas för stadshypotekskassans grundfond. Detta
innebär alltså, att staten, sedan det bestämda relationstalet nåtts, nöd
gats inträda och liksom vid flera tillfällen skett i stadshypotekskassan
tillskjuta nya grundfondsbelopp. Det är uppenbart, att denna förändring
är föranledd. av den dragningskraft, som stadshypotekskassans mönster
utövat. Då man i övrigt i så väsentliga delar efterbildat den organisa
tion, i vilken stadshypotekskassan utgör centrum, har man till sist funnit
det ofrånkomligt att taga steget ut även beträffande den statliga grund
fonden. Om nämligen den kreditorganisation, som omfattade de bättre
panterna, primärinteckningarna, ansetts behöva tryggas såväl genom en
viss större statlig grundfond som genom ett fixt relationstal mellan
grundfond och obligationsomslutning, så låge det nära till hands att
kräva minst samma garantier beträffande en kreditorganisation, som rörde
sig med de sämre hypoteken. Onekligen ligger det en viss logik i detta
resonemang. Praktiskt sett torde det emellertid enligt min mening icke
hava varit nödvändigt att helt efterbilda stadshypotekskassans ,mönster.
Utan olägenhet borde i varje fall grundfonden kunnat göras väsentligt
lägre och troligen även. det fixa relationstalet mellan grundfonden och
obligationsutgivningen kunnat undgås.

Vad betyder nu den starka statliga insatsen? För obligationsköparna
måste den statliga grundfonden otvivelaktigt bliva en faktor, med vilken .
de i avsevärd mån räkna. Skulle allvarliga kalamiteter under kassans
verksamhet inträffa, så utgör denna betydande fond ett viktigt trygg
hetsmoment. Tydligt är att statens risk ingalunda kan anses begränsad
till densamma. Ty om sådana förluster förekomme, att fonden till någon
del måste tagas i anspråk, kan man ej gärna tänka sig, att staten läte
det därvid bero. Skedde så, måste nämligen' kassans kredit bliva så
allvarligt skakad, att dess fortsatta utveckling löpte fara att alldeles häm
mas. Krav, som icke kunde motstås, komme säkert att ställas på staten
att inskrida med ett nytt grundfondstillskott. Men hade väl så skett,
bleve därmed slutgiltigt konfirmerat, att staten under inga förhållanden
komme att underlåta att täcka kassans förbindelser, och därmed· vore
utsagt, att dessa vore att anse så gott som statsgaranterade. På denna
väg kommer man alltså fram till ett resultat, som 'i själva verket icke
mycket avviker från ~n direkt statlig kreditgivning, den anordning, som
föreslogs i 1925 års proposition. Staten lånar sin kredit till obligationer,
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som och för sig ingalunda kunna betraktas såsom likställda med guld
kantade. Dessa måste därigenom komma att löpa med en räntefot, som
blir lägre än den som bil~igtvis borde motsvara inteckningssäkerheten.
Häri ligger åter ett påtagligt moment av stimulans åt det tillgängliga
kapitalet att flyta i viss riktning.

Med den utpräglat statliga karaktär, som i propositionen givits bo
stadskreditkassan, har, måste man säga, det kooperativa elementet i mycket
hög grad skjutits i bakgrunden. Om man överhuvud taget längre kan
tala om kooperation, så är det en i hög grad skröplig sådan, stödjande
sig på stadiga kryckor och käppar, som tillhandahållas av det allmänna.

Då man avser att så starkt engagera staten, är det helt naturligt,
att man i ett betydande inflytande från kassans sida över föreningarna
söker garantier mot en oförsiktig skötsel från dessas sida. Men i verklig
heten blir det, hur starka organisatoriska garantier man än söker skapa,
en olöslig uppgift för kassan att över hela vårt vidsträckta land hålla
effektiv uppsikt över denna ofta mycket riskfyllda kreditgivning, som i
alldeles särskild grad kräver kännedom om de lokala förhållandena.
Visserligen hava ju de lokala organen, bostadskreditföreningarna, själva
ett starkt intresse av att effektiv kontroll utövas. Men de komma att
bliva utsatta för en ganska stark pressning från delägarna - låntagarna
- vilka naturligen eftersträva att erhålla största möjliga lån. Och den
omständigheten, att de stå under kassans tillsyn och ha att följa dess
direktiv, kommer nog ej att ha en enbart gynnsam effekt, då den måste
hos dem förtaga en väsentlig del av den hälsosamma känslan att vara
helt hänvisade till att handla på eget ansvar.

Allt eller nästan allt i en verk8amhet av denna art hänger på vär
deringarna av låneobjekten. Fara uppstår ingalunda enbart av den grund
att, såsom skett i den i dagarna inträffade sparbankskraschen, värdena
uppsvindlas högt över alla rimliga gränser. Nej, redan en inriktning
på de verkliga produktionskostnaderna resp. gällande marknadsvärdena
kan innebära stora risker. Vad som måste räknas med i denna lån
givning, som är avsedd att sträcka sig över flera årtionden, är hållbara
värden, som kunna beräknas stå sig även under en fastighetskris eller
annars inträffande ogynnsamma förhållanden av mera lokal natur.

Som ett exempel på med vilken försiktighet de danska hypoteks
föreningarna gå fram i sin kreditgivning, vill jag i detta sammanhang
nämna, att en av dessa för närvarande räknar med en genomsnittlig
bel~ningsgräns å hela sin lånestock av allenast 56.33 % av värderings
summorna. Man har alltså här i stor utsträckning ej vågat godtaga
ens de egna värderingsmännens resultat utan vid kreditprövningen i all
mänhet hållit sig långt under den medgivna gränsen.



DEN SEKUNDÄRA BOSTADSKREDITEN 47

Dessa danska sekundärkreditföreningar bygga på årtiondens erfaren
het. De ha alla från en ringa början organiskt växt upp till betydande
institutioner. Härunder ha erfarenheter av alla slag småningom samlats
och en värdefull tradition bildats, på vilken man kunnat 'bygga vidare.
Smärtsamma förluster ha gjorts och minnet av dem har hållits levande.
Man har hela tiden arbetat under förninlmelsen av att vara hänvisad
till sig själv allena. Försiktighet och framsynthet vid kreditgivningen
ha utgj ort livsvillkor för föreningarnas bestånd.

I detta sammanhang må bemärkas, att fastighetsbelåningen - och
då särskilt sekundärbelåningen - icke är utan sina avsevärda risker för
förluster även utan samband med något som liknar en kris på fastig
hetsmarknaden. Från Danmark har man från de tidigare åren för kredit
föreningarnas verksamhet exempel på att föreningar nödgats på grund
av lidna förluster inställa sin verksamhet. På 1890-talet inträffade i tvenne
stadshypoteksföreningar i Sverige förluster, som icke voro obetydliga
och i det ena fallet till och med förorsakade föreningens upplösning.
Ä ven om man söker säkerställa sig genom noggranna förhandsvärderingar
och dessutom ställer lånegränsen i viss relation till taxeringsvärdet, är
faran för förluster ingalunda utesluten, särskilt, naturligtvis, vid sekundär
kreditgivning. Ganska belysande i detta hänseende äro vissa uppgifter,
som lämnats i Stockholms länsstyrelses yttrande över bostadskreditsak
kunnigas förslag. Länsstyrelsen meddelar, att under tiden 1 juli 1927
-30 juni 1928 genom länsstyrelsens försorg exekutivt försålts 91 be
byggda fastigheter inom städer och stadsliknande samhällen, av vilka
fastigheter 89 inropats av inteckningshavare. I icke mindre än 11 av
dessa fall understeg inroparens belåning' 50 %av det genom auktions
förrättarens försorg fastställda saluvärdet, som ju bestämmes efter särskild
uppskattning och i allmänhet lärer hålla sig vid eller under taxeringsvärdet.
Och i 18 andra fall hade belåningsgränsen gått vid 75 %av detta saluvärde.

En fara för den nu föreslagna svenska organisationen utgöres av
den betydande omfattning, som dess verksamhet sannolikt kommer att
från början erhålla. Man har här ej ett institut, som, börjande i liten
skala, småningom växer sig stort, utan en landsomslutande organisation,
på vilken omedelbart komma att ställas stora anspråk. Redan den första
orienteringen kommer att vara förbunden med mycket stora svårigheter,
särskilt på de betydande delar av verksamhetsområdet, som ej samman
falla med stadshypotekskassans.

En annan fara ligger däri, att fastighetsvärdena sedan ett antal år
i stort sett befunnit sig i stigande. Minnena av tidigare fastighetskriser
hava förbleknat, och på många håll vill man ej tro, -att allvarligare bak
s~ag äro möjliga, ehuru intet är säkrare än att vi, förr eller senare, hava
att motse sådana. Det ligger förvisso för ledningen av den nya orga-
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nisationen ett betydande faromoment i den atmosfär av sorglös tilltro
till de aktuella dagsvärdena, som sålunda småningom skapats. Den
medför, denna atmosfår, på en gång avsevärda svårigheter att finna
hållpunkter för en försiktig kurs och avlägsnandet av ett viktigt häm
mande moment hos de kreditsökande, vilka med indignation kunna väntas
komma reagera mot en kreditgivning, som utgår från väsentligt lägre
värden än dem de vant sig vid att betrakta såsom säkert bestående.

Slutligen ligger tvivelsutan även en fara däri, att de kredittagare,
som hitintills betjänats av statens byggnadsbyrå, komma att mot den
nya organisationen rikta samma anspråk, som de vant' sig att få tillgo
dosedda från den förra, frånsett den nedsättning av belåningsgränsen
från 80 till 75 %, som för vissa fall skuUe inträda. Byggnadsbyrån torde
vid sina värderingar i stort sett utgå från de faktiska produktionskost
naderna. Därest nu den föreslagna organisationen fastställer sina värden
och drager sin kreditgräns avsevärt lägre än byggnadsbyråns, kommer
ett starkt missnöje att göra sig gällande från dessa kreditsökandes sida
och försök säkerligen göras att påverka kassans och föreningarnas ledning
för ernående aven mera tillmötesgående behandling.

Representanter för egnahemsrörelsen ha under senare tid i en rad
uttalanden med skärpa reagerat mot det av bostadskreditsakkunnigas
majoritet föreslagna sammankopplandet av deras kreditfråga med vånings
husens. De båda grupperna av belåningsobjekt äro också otvivelaktigt
av väsentligt olika slag och någon gemenskap i intressen deras ägare
emellan existerar knappast, snarare ett visst motsatsförhållande. Den
Mannerfeltska reservationen har visat sig äga många anhängare, och
farhågorna för att egnahemmens intressen skulle i en gemensam förening
bliva tillbakasatta i förhållande till våningshusens äro säkerligen ej alldeles
grundlösa. Nu hava de sakkunniga icke lämnat denna omständighet
obeaktad· utan uttryckligen med avseende på Stockholm framhållit, att
det kan visa sig lämpligt, att man avskiljer huvudstadens egentliga
stadsområde med dess stora hyreshus och för deras vidkommande bildar
en förening, som låter stadens förorter med deras bostadsbestånd av
företrädesvis villor och egnahem bilda en egen på belåning av sådana
mindre fastigheter inriktad förening, eller låter dessa orter ingå i en mera
omfattande förening, omslutande även andra orter med jämförligt bygg
nadssätt. Såsom av socialstyrelsen framhållits torde nog förhållandena
-i Göteborg och Malmö påkalla en liknande anordning. Uppenbart är
emellertid, att det dominerande inflytandet i den föreslagna bostadskre
ditkassan skulle tillkomma våningshusen, då desamma komme att repre
.sentera den alldeles övervägande lånesumman. Det ligger nära till hands
.att antaga, att egnahemmens särskilda intressen under så<;lana förhållanden
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endast med viss svårighet skulle kunna göra sig gällande i kreditorga
nisationens centrala ledning~ I varje fall skulle den övervägande delen
av dennas verksamhetsområde komma att omfatta helt andra objekt än
de egna hemmen och därmed ledningens uppmärksamhet väsentligen bliva
tagen i anspråk av deras från egnahemmen helt skilda intressesfär.

Sammanfattning.

Det föreliggande förslaget är onödigt omfattande väsentligen i två
avseenden: beträffande arten av det befintliga kreditbehovet och beträf
fande de områden, inom vilka detta gör sig gällande.

I förra avseendet är att märka, att den föreslagna organisationen
är avsedd att tillgodose såväl våningshusens sekundärkreditbehov som
egnahemmens primär- och sekundärbehov. Men det legitima permanenta
kreditbehov, som förefinnes, är allenast ett egnahemmens primärkreditbehov.

I senare avseendet märkes, att nämnda primärkreditbehov är" väsent
ligen begränsat till de större städernas omgivningar, medan den föreslagna
organisationen tänkes omfatta hela landet.

På samma gång som förslaget i angivna stycken är alltför omfattande,
tillgodoser detsamma ej bostadskooperationens sannolikt mera tillfälliga
behov av kredit, och når därför ej ett "av sina syften, att ersätta statens
byggnadsbyrås kreditgivning genom den nya kassans.

Då förslaget "går ut på en centraliserad organisation, utsättes den
"planerade kassan för de oförnekliga vanskligheter, som måste bliva för
bundna med uppgiften att från huvudstaden övervaka och i viss nlån
dirigera denna ömtåliga kreditgivning i olika delar av landet.

Den föreslagna organisationen är avsedd att i stor utsträckning söka
sitt stöd i statlig kredit och förlorar därigenom i väsentlig mån en
verkligt kooperativ karaktär. Genom det starka statliga kreditstödet
förvanskas även de~ verkliga karaktären av sekundärkrediten, obliga
tionernas ränteläge förskjutes mot det guldkantade hållet och kapitalet
dirigeras på konstlad väg till en viss gren av näringslivet.

Emellertid visa siffrorna för de senare årens starka bostadsbyggande,
att någon ytterligare stimulans för bostadsproduktionens ökande ej är
av nöden utan tvärtom, därest den tillföres, kan befaras ogynnsamt in
fluera byggnadsverksamheten, så att faran för ett bakslag ökas.

Det kreditbehov, som verkligen förefinnes, kan lösas med vida enklare
medel än förslagets. Sannolikheten talar för att så komlner att ske på det
privata initiativets väg, kooperativt eller på annat sätt, utan att statens
kredit behöver anlitas. Statsmakterna kunna befrämja en sådan utveckling
genom medgivande av stämpelfrihet för de privata fastighetskreditanstal
ternas obligationer, möjligen även genom lämplig reglerande lagstiftning.

Vi äro visserligen i vårt land vana vid att det allmännas inskridande"
4-29262. Nationalekon. Fören. Förh. I929.
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påkallas för allehanda ändamål. Därest vi nu, med den mycket begrän
sade faktiska motivering, som föreligger, skulle skrida till att uppbygga
en organisation sådan som den förslagna, hade vi nog löpt linan ut.
Så långt gående statliga åtgärder" av permanent natur för sekundärkre
ditens tillgodoseende torde icke förekomma på något annat håll, i varje
fall icke i de ledande kulturländerna. Förslaget bär icke prägeln av
ändamålsenlighet och skulle, genomfört, icke bidraga att skapa sunda
ekonomiska förhållanden på bostadsbyggandets område. Ej heller torde
det vara sannolikt, att vad som förlorades på det ekonomiska området
skulle återvinnas på det sociala. I längden befrämjas nämligen icke
social hälsa av åtgärder, som sakna den ekonomiska sundhetens prägel.

Härefter yttrade sig:

Bankdirektör O. Rydbeck: Jag vill till en början nämna, att jag icke
tillhör dem, som här vilja träda i opposition till inledningsföredraget. Tvärt
om har jag i princip samma uppfattning som inledaren gav uttryck åt. Jag
skulle emellertid något kraftigare vilja understryka särskilt en synpunkt, som
han endast snuddade vid, nämligen innebörden av ett ytterligare underlättande
av kreditgivningen på fastighetsmarknaden.

Man låter aldrig ostraffat kapitalet lnedelst konstlade åtgärder ledas till
vissa områden med åsidosättande av andra. Förr eller senare kommer detta
att medföra ödesdigra verkningar för det samhälle, där detta försiggår. Det
synes mig, att man redan nu har ganska stor anledning att med en viss
förskräckelse se, hurusom under de sista åren kapitalet har på ett hittills i
vårt land okänt sätt letts just till byggnadsverksamheten. Det må vara ett
hur behjärtansvärt syfte som helst med den nybyggnadsverksamhet, som har
ägt rum, men det kan ändå icke hjälpas, att understödet åt denna verksam
het har tagit alltför livliga former. Egendomligt nog har detta skett rätt så.
omedvetet, utan att man har kunnat spåra någon agitation just för byggnads
verksamhetens understödjande, om jag därvid frånser vad som gjorts i detta
avseende från kommunernas sida. Resultatet kan nog snarare sägas vara ett
resultat av utvecklingen på vår penningmarknad. Jag vet icke, om alla ha
haft klart för sig, att de egendomliga ränteförhållanden, med vilken vi arbetat
i vårt land under de sista åren, ha varit ägnade att i en alldeles utom
ordentlig grad göda och övergöda just en del av näringslivet, nämligen
byggnadsverksamheten. Detta sammanhänger med det för våra förhållanden
tidvis mycket låga diskonto, som vi haft, och som har tvingat affärsbankerna
att hålla en mycket låg inlåningsränta, som har legat väsentligt under spar
bankernas. Jag tänker därvid. icke blott på de enskilda sparbankerna utan
även på statens olika slag av sparbanker, de må nu heta postsparbanken,
riksförsäkringsanstalten eller pensionsförsäkringsanstalten. Såväl de enskilda
sparbankerna som de nyssnämnda statsanstalterna äro bundna av vissa rigorösa
föreskrifter ifråga om sin utlåning. Allt det kapital, som flyter in till dessa
institutioner, måste med nödvändighet ägnas just den utlåning, som de äro
tillåtna att ha, och dit hör kanske i främsta rummet just inteckningsbelåning.
När det nu står särskilt lnycket pengar till förfogande för belåning av. in
teckningar, har detta givetvis till följd, att det kommer att utvecklas en alldeles
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särskilt livlig verksamhet på fastighetsområdet. När denna verksamhet tar
sådana proportioner, att den icke står i samband med livligheten på andra
näringslivets områden, får det en hel del egendomliga följdfenomen. Jag
behöver bara peka på ett: de alldeles utomordentligt högt uppdrivna lönerna
för byggnadsarbetarna. Det torde väl knappast ha varit möjligt att så mono
polisera just detta område av företagsamheten, om icke efterfrågan på dessa
byggnadsarbetare hade varit så enorm till följd av att byggnadsyerksamheten
blivit i så hög grad uppmuntrad genom den rikliga kapitaltillgången. Sålunda.
ser man, huru dessa ränteförhållanden och diskontot, som till synes skulle
ha så litet att göra med byggnadsverksamheten, härvidlag ha direkt lett till
vad jag skulle vilja kalla för en övergödning av denna del av företagsamheten
här i landet.

Att under dylika förhållanden nu gå att skapa alldeles särskilda lätt
nader för att åstadkomma ytterligare byggnadsverksamhet förefaller mig vara
mycket egendomligt Man skulle väl snarare försöka utreda vad som kunde
göras [ör att förekomma alltför svåra följder av de egendomliga förhållanden,
som råda.. Att nu komma med ny sekundärkredit med statens hjälp, d. v. s.
att göra nya försök att uppbringa betydande belopp för byggnadsverksamheten,
kan ju icke annat än ytterligare accentuera de rådande missförhållandena.

För övrigt tycker jag, att detta strider mot en annan princip, som tillhör
all sund affärsverksamhet, nämligen. att . var och en som ger sig in på en
affär, det må nu vara att bygga ett hus, att anlägga en fabrik eller att köpa
en bil, skall ändå ha ett eget .kapital, som står i viss proportion till om
fattningen av den affär, som han ger sig in på. Man fördömer helt säkert
i allmänhet den, som ger sig in på en alltför stor affär med för litet eget
kapital. På byggnadsverksamhetens område ser det emellertid ut som om det
skulle vara en social uppgift att ge varenda människa tillfälle att kasta sig
på byggnadsverksamhet utan att disponera något eget kapital.

Nu diskuterar man att skapa en sekundärkredit, som skall sträcka sig
upp till 75 %. Nästa steg blir väl att skapa en tertiärkredit upp till 90 %,
en siffra, som man för övrigt inom den kommunala byggnadsverksamheten
redan är uppe vid. Jag tror icke, att det för byggnadsverksamheten som
ekonomisk företeelse gäller andra lagar än för varje annan affärsverksamhet.
På vilket annat affärsområde som helst skulle en sådan ordning betecknas
såsom osund, och jag tror att en på detta sätt ordnad byggnadsverksamhet
förtjänar samma epitet.

Jag har icke tänkt gå in på några detaljer av det föreliggande förslaget,
men jag kan i detta sammanhang icke underlåta att påpeka en sak, nämligen
att man i samband med bildandet aven institution för sekundärkredit inför
solidariska ansvarighetsbestämmelser för låntagarna. Det synes mig vara ett
felgrepp ur två synpunkter. Först och främst måste den solidariska ansvarig
heten emellan sådana låntagare, som måste använda sig av sekundärkredit
för att kunna bygga sina hus och som till stor del äro enskilda föreningar
utan personlig ansvarighet, innebära ett mycket ringa realvärde såsom 'ut
ökning av lånesäkerheten och konlmer ovillkorligen mest att verka som bluff
för att locka obligationsköpare. För det andra synes det mig icke vara
riktigt att draga in den massa småfolk, som representeras av egnahems
byggarna, i en obegränsad solidarisk ansvarighet. Dessa låntagare måste ju
i stor utsträckning resonera på det sättet, att när detta är en form för kredit
givning, som är .föreslagen av statsmakterna, behöva de icke närmare reflek-
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tera över vad den innebär. De tänka säkerligen icke närmare över vad det
eventuellt kan komma att betyda, att de iklätt sig solidarisk ansvarighet för
tusentals andra, till största delen kanske ganska litet vederhäftiga låntagare.
Det synes mig vara orätt att locka in folk på den vägen. Skall man nu
skapa ett nytt kreditinstitut, bör man icke falla tillbaka på den ganska ante
diluvianska formen av solidarisk ansvarighet. Det är icke tillräckligt motiverat
med att sådan förut brukats, t. o. m. under de sista åren i en del andra
länder. Sverige förefaller mig nu ha hunnit så pass långt i sin ekonomiska
utveckling, att om vi behöva skapa nya kreditmöjligheter, vi icke böra till
gripa den formen.

Arkitekt S. W'allander: Jag känner mig uppfordrad att draga en lans
för det föreliggande förslaget, så att de närvarande skola förstå, att det även
har vänner.

Man har här sagt från de inledande, talarnas sida, att byggnadsverksam
heten för närvarande utmärkes aven feberhets, som icke, kan vara nyttig.
Det synes mig vara onödigt att i sammanhang med frågan om sekundär
kreditens ordnande taga upp en diskussion härom, ty det må vara hur som
helst med den saken, så bedrives denna verksamhet för närvarande utan hjälp
av den planerade sekundärkreditkassan och denna kan således ej beskyllas
för nuvarande kraftiga byggnadsverksalnhet, som tydligen skaffar sig behövliga
sekundärlån utan hjälp från dylika planerade institutioner. Problemet här
gäller väl i stället, om denna sak f. n. är ordnad på bästa möjliga' sätt och
om behövlig sekundärkredit kan anskaffas under billigast möjliga former.
Nuvarande förhållanden på byggnadsområdet i och för sig spela däremot
ingen roll för ett bedömande av detta problem.

Bankdirektör Lagercrantz har redan anfört alla de skäl, som man skulle
kunna tänka sig anförda mot den föreslagna anordningen. Han har letat upp
dessa motskäl med så minutiös noggrannhet, att till och med somliga av dem
slå ihjäl varandra. Bland annat nämnde han, att sparbanker och dylika in
rättningar redan nu ha löst sekundärkreditfrågan, och han anförde i detta
sammanhang att 50 % av deras inlåning användes till primärkredit och 10 %
till sekundärkredit. Dessa siffror visa emellertid just, att det icke är sekundär
kreditfrågan, som de lösa. Hur ordnas detta kreditbehov nu? Jo, det sker
vanligen på det sättet, att privatpersoner lämna ut lån, 10,000 kronor här och
20,000 kronor där, mot inteckningar i behövande fastigheter. Denna privata
utlåning medför en ofantlig fara just vid kristilIfälIen, därför att då säga dessa
långivare upp sina lån och krisförhållandena avvecklas på ett betydligt mer
olämpligt sätt än vad som skulle ske med en ordnad långivning. Denna
kredit blir också dyrare än den behövde vara.

Detta är några av de skäl, som tåla för att sekundärkreditfrågan behöver
lösas. Sedan kan man givetvis diskutera olika system för lösningen och
lämpligheten av att staten medverkar m. fil. Man kan emellertid fråga sig,
varför icke staten har lika stor anledning att bidraga till lösandet av denna
fråga, som den haft att bidraga till primärkreditfrågans ordnande.

I detta sammanhang har -också berörts en sak, som jag är speciellt in
tresserad av, nämligen bostadskooperationen, och det har påpekats, att denna
rörelse redan fått sin kredittråga löst genonl statens byggnadsbyrå. Det har
också sagts, att denna form av byggnadsverksamhet om icke sjunger på sista
versen så dock i alla fall sett sina bästa dagar. Verksamhetens nuvarande
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uppsving skulle vidare ha förorsakats av kriget, och man har av förhållandena
i äldre tider dragit den slutsatsen, att denna form för byggnadsverksamhet
kommer att avsevärt avtaga. Jag skulle gärna vilja veta, vilka dessa förhållan
den i äldre tider vara och från vilka sådana slutsatser kunna dragas. Såvitt
jag har mig bekant, är bostadskooperationen en ganska ny företeelse, som
knappast h~r några anor. Den obetydliga bostadskooperation, som luan hade
på 1800-talet, är icke alls jämförlig n1ed vad vi nu ha, och man kan därför
icke draga några slutsatser av dess förhållande till krisen 1885-90. Bostads
kooperationen har säkerligen även svåra tider framför sig, som den får genom
kämpa, den som all annan ekonomisk verksamhet, men det finns en om·
ständighet för närvarande i vårt land, som talar för att denna kooperativa
byggnadsverksamhet liksom för övrigt bostadsproduktionen över huvud taget
för närvarande är välmotiverad och kommer att vara det även i fortsättningen,
och det är, att stora befolkningslager fått helt andra och bättre ekonomiska
förhållanden än de tidigare ha haft. Sverige har nu blivit ett relativt rikt
land från att förut ha varit ett fattigt. Hur rikt det är kan man ju diskutera,
filen det är i alla fall ett odisputabelt faktum, att stora lager av befolkningen
nu ha det bättre ställt ekonomiskt än förut. Man nöjer sig icke längre
med att bo som man gjorde före kriget, och det synes mig icke heller finnas
någon anledning att försöka få vederbörande att göra det. Vårt näringsliv
över huvud taget har ganska mycket att vinna på att ha att göra med en
nöjd befolkning, som bor i goda bostäder och som icke betalar mera för
sina bostäder än som är strängt nödvändigt. Under sådana förhållanden måste
det också vara utomordentligt olämpligt at~ behålla en produktionsform för
bostäder, som är så illa organiserad och så dålig som den nuvarande, med
en mängd små och kapitalsvaga privata byggmästare. Man torde få leta efter
en industri, som arbetar under sämre och dyrbarare former än den privata
byggnadsverksamheten. - Man ser då och då, hur det i högerpressen klagas
över att murarna taga så mycket betalt, och likaledes hur det i vänsterpressen
på samma sätt klagas över byggmästarnas oskäliga vinster. Det hela bottnar .
helt enkelt i dålig organisation, och man tar tyvärrr ganska bra betalt på
bägge hållen.

Jag kan för min del icke finna, att nuvarande gängse former för bygg
nadsverksamhetens bedrivande äro riktiga. Jag tror, att herrar byggmästare
må ganska bra av den konkurrens, som de för närvarande ha från de koopera
tiva byggnadsföretagen, och de komma kanske att i fortsättningen lära sig
att organisera sin industri fastare och stadigare, både gent emot dem, som
skola släppa till de nödiga pengarna, och dem, som skola lämna arbetskraften.
Jag tror också, att ett av de viktigaste medlen att komma dithän är just
en ordnad sekundärkredit, vilket naturligtvis icke alls i och för sig behöver
betyda mera sekundärkredit än som förut funnits. Den nuvarande byggnads
verksamheten finansieras ju i alla fall, men varför då icke se till att nödvändig
sekundärkredit lämnas under goda istället för under dåliga former?

Det bör vidare icke vara meningen varken med statens eller enskildas
ingripande i detta fall, att man enbart skall få till stånd en institution, som
skall lämna ut lån på så försiktiga grunder, att ingenting kan förloras, utan
ändamålet bör väl vara, att vi skola få till stånd en bättre finansierad bygg
nadsverksamhet och som resultat därav billigare bostäder. Vi leva ju här i
världen under ständiga risker, men genom att utmåla och taga överdriven
hänsyn till dessa risker vid varje tillfälle, kan man icke driva någon produktiv
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verksamhet, som ju alltid måste vara förbunden med risk. Att lägga sig ned
att dö, är väl det enda, som återstår för den, vilken vill leva sitt liv riskfritt.

Direktör K. Eriksson: Min gamle vän inledaren lämnade en ganska
utförlig redogörelse för det förslag, mot vilket han för sin del hade att an
mäla en avvikande mening. Jag har således ingen anledning att nu ytterli
gare redogöra för förslaget, men hans resonemang kanske ändå icke bör läm
nas utan några reflexioner från motpartens sida. Till att börja med står jag
litet undrande inför v~rt han egentligen ville komma, ty en betydande del
av hans anmärkningar riktade sig mot kreditgivning till byggnadsverksamhet
över huvud taget, och icke blott mot en sekundärkreditgivning i den här
speciellt tänkta formen. Om vi ett" ögonblick försöka klargöra för oss vad
denna form skulle tillgodose, är det dels egnahemsbyggarna, i den mån de
icke tillföras medel genom statens egnahemslånefond, dels den kooperativa
byggnadsverksamheten, dels också den privata byggnadsverksamheten vad
gäller större bostadshus. Man tänker sig alltså här att. i ett sammanhang
lösa frågan om kreditgivning såväl för, man skulle kunna säga, egnahemmen
och förstadsvillorna som för hyreshusen i storstaden, allt utöver den kredit, som
nu lämnas av privatkreditinrättningarna.

Det· är påtagligt, att man icke utgår ifrån, att den här föreslagna kredit
kassan skulle lämna ut lån till villor, vilka lån ligga lika högt som i stads
fastigheter av prima beskaffenhet och med prima läge.. D~t är kanske viktigt att
påpeka detta, därför att man i flera yttranden sett ett resonemang, som anger, att
man föreställer sig, att villornas kreditgräns skulle likställas med stenhusens i
städerna. Det är också klart, att icke alla stenhus skola kunna erhålla lån till
samma procentsats. Jag delar fullkomligt bankdirektör Lagercrantz' uppfattning
om att man måste ha en säker bedömning av de olika riskslagen. När det emel
lertid gäller att skapa en institution för det här avsedda ändamålet, har bank
direktör Lagercrantz för sin del tänkt sig en lösning efter lokala linjer, under det att
vi andra ha stannat för en mera central organisation av det hela. Det har i
kommitten varit den egentliga skillnaden mellan oss. Bankdirektör Lager
crantz har visserligen i afton argumenterat emot en lösning av sekundär
kreditfrågan, men han har dock både inom kommitten och även i sin reserva
tion önskat få till stånd en sekundärkreditorganisation, ehuru han icke vill
ha en centraliserad sådan. Vidare vill han icke ha något statligt garanti
kapital.

. Ifråga om behovet av centralisering måste jag säga, att jag hyser en all
deles avvikande mening gentemot honom. J ag tror, att det över huvud taget
icke är möjligt att få till stånd en på hållbara grunder arbetade sekundärkre
ditorganisation utan att man har en enhetlig ledning, en sammanhållande,
instruerande, informerande och verksamheten på alla håll följande ledning
med den kapacitet och auktoritet, som kräves för att avhålla de lokala för
eningarna från misstag. och hindra dem från att bli offer för det tryck från
eventuella långivare, som inledaren med viss rätt eljest befarade. Denna
centrala ledning skall sålunda, förutom att ombestyra upplåningen, ha till
uppgift att· skapa enhetliga, fasta; hållbara och vederhäftiga normer för
utlåningen.

Det är möjligt, att man även hos oss ungefär samtidigt med att de dan
ska kassorna kommo till stånd skulle ha kunnat skapa sådana lokala orga
nisationer, som inledaren har förälskat sig i, om initiativet skett den tiden.
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Då vara förhållandena mindre. En hel del omständigheter, som då förelågo,
kunna kanske förklara, att man lyckades med detta i Danmark, ehuru iden
icke hos oss fick den energiske och begåvade förespråkare, som förmodligen
skulle behövts för att den skulle kunnat slå igenom. Nu torde emellertid
den tanken sannolikt vara orealiserbar, och då återstår endast att åstadkomma
en central ledning för det hela. Detta har också redan i och för sig så
många fördelar, att den tanken säkerligen är riktig. Därav följer emellertid
icke ovillkorligen, att man behöver en statlig organisation just av det slag,
som i den kungl. propositionen har satts ifråga.

Det är riktigt, som bankdirektör Lagercrantz nämnde, att man ganska
länge i kommitten arbetade på en linje med en statsgaranti av allenast 10

miljoner kronor, en statsgaranti, som dessutom icke skulle vara bunden av
någon författning utan ordnad. genom avtal. Varför gick man emellertid
ifrån detta? Ja, det skulle man kunna fråga bankdirektör Rydbeck om,
eftersom han är en av dem, som varit ansvarig för detta såtillvida, att vid
de ,privata resonemang, som fördes, fick man det intrycket, att bankerna i
Stockholm såsom obligationsförmedlare och köpare tvekade inför ett sådant
lösligt kapitalstöd och ett så ringa kapitaltillskott från statens sida som dessa
10 miljoner. Man önskade i stället en större fast statlig garantifond. :För
att möjliggöra detta måste man gå ett steg längre, och så kom kommitten
så småningom fram till förslaget om de 2 o miljonerna. Sedermera har re
geringen som bekant gått den Mannerfeltska linjen och höjt beloppet till
30 miljoner kronor. För min del är jag anhängare av minsta möjliga statliga fond,
och jag är också anhängare av principen att denna fond skall organiseras så, att den
så småningom avvecklas av sig själv, så snart kassan vuxit ut till det omfång, att
den kan sägas ha ryggrad och styrka att bära sina egna risker. Min avsikt med ett
stöd från statens sida var i själva verket att få en. motor, som skulle sätta
apparaten i gång, att skapa förtroende för de första emissionerna, vilket är
en ovillkorlig förutsättning' för att få detta kreditväsende att fungera. När
man har kommit i gång, när kassan har fungerat i 10 eller 15 år och man
ser att det går bra och att riskerna äro måttliga eller kanske rent av obe
tydliga, finnes i själva verket icke längre något behov av det växande stat
liga understöd, som man har tänkt sig i propositionen, där det föreslås, att
garantifonden skall utgöra 10 % av inlåningen. Något sådant behov är fak
tiskt då icke längre förhanden, och det är således onödigt att på det sättet
öka statens ansvar ju mer rörelsen konsolideras. Det är fortfarande min
uppfattning, att en sådan anordning som den nu föreslagna står på gränsen
till det ur rent sakliga synpunkter mindre önskvärda, emedan det måste få
en viss tendens att göra obligationerna mera omtyckta och mera värdefulla
än de på grund av sin egen beskaffenhet, d. v. s. det realvärde som ligger
bakom dem, hava. Med den nu föreslagna anordningen ger n1an åt obliga
tionerna en liten guldglans, som sannolikt förlänar dem lägre ränta eller
gynnsammare kurs än de borde ha. Jag tror icke att det är önskvärt att
på det sättet organisera någon kreditgivning. Om man emellertid, vilket
f. n. väl måste anses vara fallet, har att välja mellan en lösning efter den
linje, som regeringen framlagt, och en uteslutande negativ ståndpunkt, som

.. inledarens, så kan jag icke se annat än att man måste välja regeringens för
slag med hänsyn till önskvärdheten att få till stånd en positiv lösning
av frågan.

\Tad är det nu, som motiverar en positiv lösning? Till att börja med
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är det kommunernas åtrå efter att få denna fråga avgjord. Kommunerna ha
ju f. n. fått ställa sig i borgen för statens utlåning till bostadsändamål genom
bostadslånefonden. De ha alltså. måst skriva borgen i ganska stor omfattning,
och det är påtagligt, att kommunerna frukta denna borgen.. Många av dem
äro icke heller rustade för att kritiskt kunna bedöma denna utlåning. Många
av dem ha också en sådan politisk sammansättning av de beshitande organen,
att de ur den synpunkten känna sig mindre lämpliga att handha en dylik
kanske i längden riskabel uppgift. Att detta resonelnang är riktigt, därom
vittnar också stadsförbundets utlåtande, där man uttryckligen betonar nödvän
digheten av att få en lösning till stånd och i stor~ sett också ansluter sig
till den nu framlagda formen för denna lösning.

Man kan svara på detta resonemang, att det föreliggande förslaget icke
löser sekundärkreditfrågan på det sätt, som vissa kategorier, t. ex. de koo
perativa bostadsföreningarna, önska. Det löser visserligen deras sekundärkredit
fråga, men det löser icke hela deras kreditfråga. Detta är sant men icke
avgörande för saken. Kommunerna komma emellertid utan tvivel att vara
nöjda. Genom förslagets antagande av riksdagen och statens byggnadsbyrås
successiva avkopplande kommer den på dem vilande kreditgivningen så små
ningom att avvecklas.

Jag vill i detta sammanhang påpeka en sak, som bankdirektör Lagercrantz
kanske icke alldeles klart angav, nämligen att hyresgästföreningen i Stockholm,
som ursprungligen haft kredit upp till 90 % vid byggandet av fastigheter,
numera endast har 87 %. Ja, man kan le åt detta till synes obetydliga fram
steg, men när man tänker på att föreningen bygger för 10 a I 5 miljoner
kronor, betyder även 3 % ett rätt avsevärt belopp, så mycket mera som det
gäller pengar hopbragta från en befolkning, som väsentligen hör till de mindre
inkomsttagarna. Man' får kanske därför ta denna sak rätt allvarligt, som
den bör tagas. Det är en sådan nedskruvning av procenttalet, som år efter
år kommer att fortsätta, så att kreditgivningen från kommunernas sida så
småningom helt kommer att avskaffas. Man kan emellertid icke bestrida,
att kommunerna och de kooperativa bostadsföretagen gemensamt arbeta på
att bringa ur världen denna form av kreditgivning, som även är principiellt
osympatisk för de kooperativa bostadsföretagen själva och som för kommunerna
innebär risker, som de med rätta vilja bli av med.

Om jag förstod bankdirektör Lagercrantz rätt, menade han, att det icke
var något intresse att bry sig Oln denna sak, därför att t. o. m. de, som
skola hjälpas genom det framlagda förslaget, icke äro nöjda med detsamma.
Jag tror icke, att detta är riktigt. Jag har på sista tiden sammanträffat med .
åtskilliga målsmän för den opposition, son1 anmälde sig vid kommittebetänkan
dets framläggande, och funnit att de, sedan de studerat förslaget, äro vida
nöjdare än tidigare. Jag har också just i dag läst en artikel i en tidskrift
för den kooperativa bostadverksamheten, där man med glädje hälsar detta
förslags antagande såsom ett gott steg på vägen till sekundärfrågans lösning.
Jag har också anledning tro, att man även på andra håll, d. v. s. inom egna
hemsintresserade kretsar, bättre förstår vad förslaget betyder och att det i
själva verket löser egnahen1skreditenpå ett ganska tillfredsställande sätt. .

Bankföreningen har ju hävdat, att något behov av bättre ordnad sekundär
kredit icke föreligger för större hus, nota bene för av enskilda byggmästare
uppförda hus. Om den saken kan man alltid tvista, eftersom man ju kan
säga att hela den hittillsvarande bostadsproduktionen dock kommit till stånd
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utan någon offentlig sekundärkreditorganisation, vilket alltså visar, att man kan
klara sig utan en sådan. Jag tror dock, att man måste medgiva, att alldeles felfri
är icke den nuvarande ordningen, utan det gnisslar ganska mycket. De
herrar, som i olika samm~nhang ha med byggnadskredit att göra, ha säker
ligen varit uppvaktade nästan en gång i veckan och i stora företag åtskilliga
gånger i veckan av byggmästare, som eftersträvat att få sekundärkredit ordnad
upp till 75 %. En betydande del av dem få finna sig i att taga kreditför
säkring, att skaffa borgen, att ställa sig i beroende av andra o. s. v. i oänd
lighet för att slutligen få den bankförbindelse, som klarar deras sekundärkredit.
Jag kan mycket väl förstå, att de banker, som ha byggmästare som sina
kunder, tycka, att det är naturligt att så ordna krediten. Det är emellertid
en sak och kan vara en legitim synpunkt från deras sida, men det visar icke,
att det icke behövs en lösning av sekundärkreditfrågan för den enskilda bygg
nadsverksamheten. Jag tror också att det kommer att visa sig, att om före
taget skötes ordentligt, kommer det att f~ kunder även från det hållet.

Om det nu bortses från den mera principiella anmärkningen rörande
statens alltför kraftiga medverkan, kan man fråga sig, vad det eljest finns
för anledning att ur sparbankernas och andra penningutlånares synpunkt mot
sätta sig denna anordning. Det blir ju icke därigenom så, att det skapas
större behov och att det kommer att uppföras flera hus än eljest. Det tvivlar
jag på. Så lockande är det icke, att man bygger hus bara för. att få kredit,
utan man vill nog också ha hyresgäster. Man kommer väl på sin höjd att
byta ut vissa slag av värdehandlingar i sparbankerna och i andra låneinsti
tutioner mot andra. Man kommer att köpa sekundärkreditobligationer i stället
för att man förut beviljat enstaka lån mot borgen. Frågan är om icke låne
inrättningarna därigenom erhålla en större trygghet, eftersom deras pengar
kunna sägas bli placerade i hundra eller tusen fastigheter i stället för endast
i en och annan. Jag tror, att man kan säga, att därigenom skapas en risk
utjämning, som för dessa kassor snarare är en styrka än motsatsen. Det
var också ur den synpunkten, som man från bankhåll såg frågan om statens
garanti, nämligen att den skulle göra tryggheten så mycket större.

Man har ock här ·reagerat mot den ömsesidiga ansvarigheten. Det finns
härvidlag tre vägar att gå. Antingen bildar man en vanlig privat ekonomisk
organisation, ett bolag eller ett kapitalistiskt företag vilket som helst, eller
också bildar man en statsanstalt, eller också söker man sig fram i huvudsak
på basis av låntagarna själva och överlämnar åt dem att taga ansvaret för
förvaltningen och kontrollen och bygger upp ett kreditinstitut under, deras
ledning och stöd. Väljer' man den sistnämnda vägen, blir man lika väl här
som i andra länder, där man gått den vägen, tvingad att taga den ömse
sidiga ansvarigheten, för såvitt man icke kan tänka sig en inlåning från dessa
folkklassers sida på samma sätt som i Amerika. Varför är något sådant
icke tänkbart här i landet? Jo, man kan icke. tänka sig det utfört i till
räcklig omfattning helt enkelt därför, att det välstånd, som arkitekten Wal
lander talade om, visserligen såtillvida är. förhanden, att man begär bättre
bostäder än man haft förut, men det är icke 'befintligt i sådan utsträckning
att man på förhand kan betala in beloppet för sin egen bostad vid den tid-

. punkt, då man behöver den, vilket däremot sker i Amerika.

Kanslirådet C. Mannerfelt: Om jag rätt uppfattat bankdirektör La
gercrantz' inledningsföredrag, önskade han, att det föreliggande förslaget
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icke skulle bifallas. Hans kritik mot förslaget var också så hård, att'man
fick det intrycket, att han ansåge det synnerligen olyckligt, om förslaget bi
fölles. Det skulle vara frestande att gå in på de av honom anförda skälen,
men jag kan hålla med arkitekt Wal1ander om att de voro så många, och
delvis så motsägande, att det kanske icke är behövligt.

Såvitt jag kunde förstå, riktade bankdirektör Lagercrantz till att börja
med en del anmärkningar av mera djupgående och principiell art mot fastig
hetskreditgivning vid sidan av sparbanker och affärsbanker, och han anförde
sedermera, att den föreslagna kreditkassan skulle vara en institution, som
skulle gå på kryckor med hjälp från det allmänna. För sin del ansåg han
saken vara bättre ordnad genom den verksamhet, som sparbankerna bedriva
på detta område, därför att dessa ju besitta större lokalkännedom, vilket
senare jag icke alls vill bestrida. Flera av de skäl, som han anförde emot
den föreslagna organisationen av fastighetskrediten, gälla emellertid icke bara
sekundärkrediten utan ett mycket vidare område. Man kan på precis samma
sätt jämföra å ena sidan Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och All
männa hypoteksbanken samt å den andra sidan sparbankerna, den rent affärs
mässiga bankkrediten och den enskilda fastighetskrediten man och man emellan.
Det är icke på någon punkt ifråga om den föreslagna bostadskreditorganisa
tionen, som staten har för avsikt att i rent organisatoriskt eller ekonomiskt
avseende göra något mera än vad den gjort för Allmänna hypoteksbanken
och landsbygdens hela hypoteksväsende och icke heller mera än som gjorts
.ifråga om IConungariket Sveriges stadshypotekskassa, och icke kan man 'där
för om dessa kreditorgan säga, att de gå' på kryckor och bedriva en osund
verksamhet.

Enligt min mening måste man i stället säga, att den typ, som represen
teras av det nn föreslagna institutet liksom av hypoteksbanker och hypoteks
kassor i och för sig är en mycket lämplig form just därför, att man därigenom
fonderar inteckningsskulden och möjliggör för den kapitalplacerande allmän
heten att, utan att direkt behöva pröva fastighetsobjektens värde, kunna pla
cera sina pengar - genom obligationsköp ..- via den centralpunkt, som en
fastighetsorganisation uppbyggd på det sättet innebär. Genom denna an
ordning sluta sig ju fastighetsägarna tillsammans och lämna sina hypotek till
en central, där hela inteckningsskulden fonderas och som på basis av detta
släpper ut obligationer, som den kapitalplacerande alhnänheten kan köpa med
en viss grad av säkerhet och i stort sett med större säkerhet än om den
själv skulle behöva välja och pröva säkerheterna. Jag ber än en gång att
få betona, att denna nya kassa icke är organiserad på annat sätt än stads
hypotekskassan eller Allmänna hypoteksbanken och icke är avsedd att åtnjuta
större statshjälp än dessa.

Vad sedan angår själva omfattningen av belåningen föreligger därelllot
stor skillnad, och här kan man givetvis hysa vissa betänkligheter. Under
det att de gamla instituten hålla sig till belåning av inteckningar under 5o %
av värdet, skulle det här vara fråga .om en vida högre belåning. Man får
emellertid i detta avseende skilja på belåning av hyreshus, där möjlighet
finnes att få primärkrediten ordnad i hypoteksföreningar, och lånegivning från
botten upp till en viss höjd i fastigheter uti de samhällen, som ligga mitt
emellan landsbygd och stad och där det för närvarande icke' finns någon
hypoteksförening, som driver utlåning. Jag är för min del icke så säker på,
att det verkligen förefinnes något så stort behov att ge sig in på en ny form
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för sekundärbelåning för hyreshus, men vad däremot angår fastigheter i nyss
nämnda mellanområden mellan land och stad, tror jag att det föreligger ett
nlycket stort behov att få till stånd en ordnad kreditgivning, dels därför att
i dessa samhällen varken någon hypoteksförening eller bank i regel står till
förfogande, dels därför att erfarenheten visar, att den kreditgivning, som för
närvarande sker till fastigheter i dessa samhällen, är mycket lösligt ordnad.
Jag tror också, att just för dessa typer av fastigheter, egna hem, villor m. ffi.,

i de kring städerna uppväxande samhällena blir en fondering av intecknings
skulden och en kooperativ upplåning grundad härpå av mycket stor betydelse.
Bedömandet av de enskilda kreditobjektens värde och de personliga förut
sättningarna hos resp. låntagare är härvidlag av stor vikt, och en kooperativ
anordning av verksamheten blir därför här särskilt berättigad, icke nlinst med
hänsyn till att det kommer att gälla ett stort antal små lånobjekt.

Jag har för min del inom den kommitte, som haft denna fråga om hand,
opponerat mig emot hopblandningen av sekundärkrediten i hyreshus i städerna
och bottenbelåningen i de fastigheter, som ligga utanför stadshypotekskassans
område, speciellt då egnahemsfastigheter.

Vad nu angår den föreliggande propositionen, skulle jag för min del
utöver vad direktör Eriksson anförde vilja säga, att den i mycket grundar sig
på de sakkunnigas betänkande och att den gett litet 11led åt var och en av
de olika ståndpunkterna inom kommitten. Jag är sålunda för min del nlyc
ket tillfredsställd med att nlan föreskrivit lika insatser för alla låntagare. Det
andra, av sakkunnigemajoriteten föreslagna systemet med olika dyr kredit allt
eftersom den långivande kassan själv bestämmer, har jag ansett vara olämp
ligt, därför att det lätt leder till godtycke, och man bör icke på det sättet
göra en utjänlning av riskerna, utan det bör ske genom försiktig värdering
och låga lånebelopp. Jag anser det även mycket lämpligt, att man gått in
för en ganska stark fondbildning, ty även jag anser den solidariska ansvarig
heten vara en rätt olämplig anordning. Det blir svårt för obligationsköparen
att värdesätta denna ansvarighet, och den avskräcker mången från att gå in
i organisationen, varförutom det även nledför andra rätt osunda ekonomiska
konsekvenser.

Man har i propositionen däremot icke tagit med ett förslag, som jag
framlagt om en uppdelning av inteckningarna i två grupper alltefter deras
läge på värdeskalan och uppläggandet av olika obligationslån, det ena stöd
jande sig på botteninteckningar och det andra på toppinteckningar. Det har
icke lnedtagits, vilket jag beklagar, men i 'det läge vari frågan nu befinner
sig anser jag det dock vara till fördel, om propositionen antages.

De't har i riksdagen väckts en del motioner onl ändringar i förslaget,
särskilt från socialdemokratiskt håll, som jag för min del icke kan anse vara
lämpliga. Man tänker sig i dessa nlotioner, att man skall bygga upp en
sådan organisation som .den nu föreslagna på kooperativ grund med solidarisk
ansvarighet och med anskaffande av medel genom utsläppandet av obligationer,
som .skulle säljas bland allmänheten, men Inan önskar dessutom, att organi
sationen skall lämna ut lån upp till 80 % för byggnader, som uppföras av
kooperativa byggnadsföretag, vidare att lån skola utlänlnas även mot inteck
ning i tomträtt och slutligen att lån huvudsakligast skola utlämnas för ny
byggda fastigheter och ej till äldre redan färdiga sådana. Dessa krav äro ju
ur vissa synpunkter behjärtansvärda, men jag kan icke förstå annat än att
om dessa förslag på igenom, komma de av kassan emitterade ohligationerna
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att få ett i hög grad försämrat värde. Det är klart, att man kan utfärda en
föreskrift om att kassan får lämna ut lån upp till 80 % och mot tomträtt och
endast i nya hus, - men det blir naturligtvis då så mycket svårare att 'sälja
obligationerna, de komma att betinga högre ränta eller lägre emissionskurs.
Även om några låntagare skulle draga nytta av de i motionerna framförda
förslagen, bleve det å andra sidan så många flera medlemmar inom låne
organisationen, som -skulle bliva lidande på att man på detta sätt skulle späda
ut säkerhetsunderlaget med en del sämre. hypotek. Jag tror därför, att det
skulle vara lyckligast, om dessa ändringsförslag, hur behjärtansvärda de än
synas vara, icke bliva bifallna.

Bankdirektör Rydbeck: Jag uppkallades av direktör Erikssons erinran
om att jag tidigare skulle ha uttalat mig till förmån för att denna kassa
skulle erhålla en grundfond från staten. Det äger sin fullkomliga riktighet.
Jag blev nämligen ett par gånger tillfrågad om denna angelägenhet, men
uteslutande såsom bankman med hänsyn till obligationernas säljbarhet och
icke alls med hänsyn till kassans organisation i övrigt och framför allt icke
med hänsyn till om det över huvud taget borde inrättas en särskild kassa
för sekundär- eller egnahemskredit. Som frågan ställdes till mig, måste jag
emellertid svara, att eftersom såväl sekundärkrediten som egnahemskrediten
äro två kreditkategorier, som var för sig icke äro ägnade att attrahera den
obligationsköpande allmänheten, måste jag tillråda, att kassan, om den kOlumer
till stånd, förses med en statsgaranti. Det är en sak. En annan _sak är,
som jag tidigare i dag har berört, denna verksamhets inverkan på det eko
nomiska livet,. på penningmarknaden, på utvecklingen av näringslivet. Då
man ger statens förgyllande garanti åt en kredit, som i och för sig själv är
sämre, d. v. s. skulle betinga en högre ränta, drar man ju pengar till denna
kreditgivning, som annars icke skulle komma dit. Det är den saken, som
jag måste opponera mig enlot. Jag skiljer därvidlag ganska mycket på se
kundärkredit och egnahemskredit. Det förefaller mig nämligen, som om det
skullekunna anföras skäl för att av sociala grunder stödja egnahemsverksam
heten och i varje fall starkare skäl än att stödja sekundärkrediten i en tid,
då byggnadsverksamheten har en så ofantlig omfattning som den nu har.
Jag vill icke yttra mig om huruvida det ur sociala synpunkter kan vara till-
-rådligt eller icke, men ur ekonomiska synpunkter måste jag även beträffande
egnahemskrediten säga, att det naturligtvis för närvarande vore oriktigt att
genom att stödja sig på en statsgaranti ytterligare öka det kapital, som söker
sig till byggnadsverksamheten, ty även egnahemsbyggandet är ju en form av
byggnadsverksamhet. -

Jag skulle i detta sammanhang vilja våga en liten paradox. Herr "Val
lander sade, att man vill skapa billigare bostäder. Jag tror tvärtom, att om
man på artificiellt sätt förbilligar de sämst liggande krediterna till byggnads
verksamheten, så skapar man icke billigare bostäder utan man skapar i längden
dyrare bostäder. Kommer- kapitalet lättare över till byggnadsverksamheten
tack vare den attraktion, som statens garanti medför, ökas därmed också i
det läge, vari vi nu befinna oss, konkurrensen om de händer och armar, som

- skola utföra byggnaderna. Vi skulle därför säkerligen få bevittna en höjning
av olnkostnaderna för byggandet, som mer än väl skulle uppväga den billigare
ränta för vissa slag av inteckningar, som skulle kunna erhållas. Alltså, å
ena sidan dras billigare kapital till byggnadsverksamheten, som icke borde
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komma dit, och å andra sidan upphäves den inverkan, som räntans höjd
annars skulle utöva, för begränsning av företagsamheten på detta område.
Varför skall nämligen ränta över huvud taget betalas? Jo, därför att när en
företagare icke har tillräckligt eget kapital för sitt företag, söker han en kom
panjon, som skall övertaga en del av hans risk. Då vill denne naturligtvis
ha den ränta, som motsvarar denna risk. Det är icke heller någon osund
företeelse. Det är just detta, som skall reglera tillgången på kapital för
byggnadsverksamheten. När verksamheten går för långt, bli pengarna för
dyra och följaktligen verkar det reglerande. Det är i allmänhet mycket farligt
att upphäva denna regulator. Det resulterar förr eller senare i icke efter
traktade förhållanden.

Man har här talat om att man sku~le väcka sådant förtroende hos obliga
tionsköparna därigenon1, att allt blir samlat på en hand. I stället för att låna
ut pengar mot inteckningar, skulle man köpa dessa sekundärkreditobligationer. Vi
skola emellertid icke alls hänge oss åt den illusionen, att det är samma
personer, som nu låna ut pengar mot inteckningar, som skola komma att
köpa dessa obligationer. De som komma att köpa sekundärkreditobligationer
komma att köpa dem, därför att de äro försedda med statsgaranti. De som
nu låna ut pengar mot högt liggande inteckningar äro sådana personer, som
anse sig kunna bedöma en risk och vilja ta' den mot att erhålla högre ränta.
Det är i och för sig naturligt. Sekundärkrediten är och förblir naturligtvis
en form för kreditgivning, som är rätt så riskabel. Jag tror, att vi göra bäst
i att ha ögonen öppna för att vi redan hunnit så pass långt på detta område,
att sekundärkrediten redan i dag icke är utan sina faror.

Bankdirekt-är Lagercrantz: Arkitekt Wallander gjorde gällande, att vad
som förut har förekomn1it på bostadskooperationens område icke egentligen
är jämförbart med nuvarande förhållanden. Det är sant, att vad omfattningen
och den centrala organisationen beträffar, ha vi icke egentligen förut haft
någon motsvarighet till Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening, men vi
ha dock haft perioder aven mycket livlig sammanslutningsverksamhet i sär
skilda icke med varandra förbundna bostadsföreningar. Dessa perioder ha
omväxlat med perioder av fullständigt felande intresse för denna form av
bostadsägande. Vad jag påstod var, och jag tror att det är hållbart, att vad
som väsentligen stimulerar till denna form av byggnadsverksamhet är, helt
naturligt för övrigt, att det innebär en verklig förmån i hyresavseende att
vara delägare i ett kooperativt hus. Om emellertid förhållandena ändras, så
att det blir ett allmänt hyresfall och det icke längre existerar någon egentlig
skillnad mellan hyrorna i de kooperativa husen och i de andra, då tror jag
att intresset även för denna den modernaste typen av kooperation kommer
att visa sig avsevärt mindre.

. Herr Wallander tycktes ha fått den uppfattningen, att jag på något sätt var
fientligt inställd mot bostadskooperationen. Det är på inte sätt fallet. Jag
hyser en mycket stor respekt för den o,ch för den kooperativa rörelsen över
huvud taget. Om jag skall göra någon värdering, måste jag ju säga, att min
respekt är större i den mån kooperationen är en verklig kooperation, i den
mån den har förmåga att stå på egna ben och hjälpa sig själv. Den an
märkning, som jag tror att man ännu kan rikta mot bostadskooperationen, är
just, att den icke i tillräcklig mån har nått dithän, att den verkligen står för
sig själv, att den gör en tillräckligt stor egen insats. Det förefaller mig, att
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den i viss utsträckning ännu är alltför beroende av högt liggande krediter.
Å andra sidan tror jag, att den eftersträvar en konsolidering, och det förefaller
mig som om med den inkomststandard, som arbetarklassen i vårt land lyck
ligtvis har nått, det skulle vara möjligt att i än högre grad än hittills skett
taga i anspråk sparkraften bland de egna medlemmarna och på' denna samlade
sparkraft bygga upp en ännu mera självständig verksamhet än som för när
varande bedrives.

Herr "Vallander talade mycket kritiska ord om det rådande kaotiska
tillståndet på byggnadsmarknaden med dessa olika slag av byggmästare, som
var och en bedriver sin egen lilla verksamhet. Jag måste säga, att jag för
min del icke tror på. någon uniformeringslösning på detta område lika litet
som på något annat. Visst är det så, att det på byggnadsområdet finns en
hel del folk, som icke har förmåga att sköta sig, varken ekonomiskt eller i
andra avseenden, men det finns å andra sidan utomordentligt duktiga individer,
som taga sina risker och som också genom de förutsättningar, de ha, kunna
draga lasset hem. Jag tror, att det skulle vara synnerligen farligt att hänge
sig åt den föreställningen, att endast de mycket stora organisationerna inne-

'bära den rationella lösningen på detta område. Det visar sig lätt nog, att
den organisativa uppgiften i en sådan organisation är betydligt mera vittom
fattande och svår att genomföra än den uppgift, som en duktig byggmästare
har, när han skall sköta ett eller två pågående byggen. Helt säkert förfaras
i alla fall, trots andra förmåner, som följa med den större organisationen,
mycket stora värden genom den svåra uppgiften att övervaka ett komplex av
stora byggen, administrerade i bolagsform, under det att däremot i många
fall den skicklige byggmästaren, som kan följa med i detalj hur arbetet fort
skrider, kan förebygga förluster och producera sitt hus kanske t. o. m. billigare
än den stora organisationen kan göra.

Herr Eriksson gjorde gällande, att det skulle vara så stor fördel att få
denna sekundärkredit organiserad med en central ledning, som skulle kunna
ge enhetliga direktiv. Jag vill mot det bara invända, att uppgiften är, som
jag förut har sagt, utomordenligt svår. Hur skall en central ledning i Stock
holm över huvud taget kunna få ett verkligt grepp på de värderingar, som
ske i Ystad eller Haparanda? Helt säkert är det en så svår uppgift, att det
vill till de allra mest framstående krafter för att kunna lösa den.

Jag finner det ganska naturligt, att det är många, som med glädje hälsa
det nu framlagda förslaget och hoppas, att det skall bliva antaget. Det svarar
mot en ganska allmänmänsklig svaghet, att när en förmån erbjudes från ovan,
tar man med tacksanlhet emot den. Det skulle ju bli ett nytt institut på
detta område, som skulle komma att tillhaIidågå med kredit. Det är för de
flesta helt naturligt, och det framgår också aven mängd remissvar, att det
är helt enkelt att tacka och taga emot.

Herr Eriksson yttrade att, om man frånsåge statens medverkan, vad
funnes det då för anledning att motsätta sig förslaget? Jag vill svara, att
det är just denna statens medverkan, man icke kan frånse. Det är den cen
trala punkten i kritiken. Jag vitsordar gärna, att herr Eriksson, som den
sanne hundraprocentige kooperatör han utan tvivel är, visat en verklig mot
vilja mot att finna sig i att denna statens medverkan tog de former, som den
till sist enligt förslaget fick, men denna medverkan har nu blivit en nessus
mantel, som icke kan slitas från förslagets kropp.
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Varför är det, som man opponerar sig mot förslaget med den utform
ning, som det nu fått? Jo, det beror därpå, att när staten på detta sätt
skjuter till sin kredit, så förfalskar man detta speciella kreditbehovs förmåga
att göra sig självständigt gällande. Detta behov får en annan valör än det
skulle ha, om det vore hänvisat till att söka sig fram på egna vägar. Man
måste ju fråga sig: Om staten inträder här, varför skall då icke staten inträda
på en hel mängd andra områden och stödja? Varför skall då icke staten
låna sin kredit till den ena eller andra näringsgrenen? Jag kan ju som exem
pel taga järnindustrien eller skogshanteringen. Principiellt kan man ju myc
ket väl tänka sig, att samma krav komma från det hållet, och principiellt
borde man då icke kunna göra någon större invändning däremot.

Herr Mannerfelt gjorde gällande, att alldeles samma sak ägt rum ifråga
om Konungariket Sveriges hypotekskassa och Allmänna hypoteksbanken, när
de fingo sin statliga grtlndfond. Det är sant. Principiellt är det samma sak.
Jag be"r att också i detta fall få peka på Danmarks exempel. Där har ju
även primärkreditfrågan lösts utan statlig hjälp. Helt visst hade det för
mången varit mest tilltalande, att staten hos oss icke heller på detta område
deltagit. Praktiskt är det emellertid den skillnaden, att det fanns ett viktigt
motiv för statens medverkan i båda de nyssnämnda fallen. Det framgår av
motiveringen för statens medverkan, att man ville göra dessa kassor eller
banker till lämpliga instrument på den utländska lånemarknaden. Det gällde
nämligen att genom deras obligationer låna upp pengar i Frankrike så billigt
som möjligt. Det var ett och kanske det mest dominerande skälet till att
organisationen i dessa fall blev sådan, den har blivit.

Direktör K. Eriksson: Då bankdirektör Lagercrantz frågade, hur en
centralorganisation i Stockholm skulle kunna bedöma en kredit i exempelvis
y stad, vill jag erinra honOIn om det besök, som vi gjorde i Oslo. Ledaren
för bostadskreditväsendet i Norge påpekade bl. a., att de lokala värderingarna
som regel voro tämligen opålitliga, därför att de gjordes av folk, som be
dömde värdet allt för mycket efter dagskostnaden, under det att fackn1ännen
i Oslo kunde bedöma saken ur finansiella och mera allmänna synpunkter.
Samma sak är det i Danmark. De av hypoteksföreningen i Köpenhamn med
omnejd gjorda värderingarna bliva avsevärt lägre än om de skulle göras ute

.i orterna, därför att hypoteksföreningen ser saken mera från långivarens syn
punkt och blir därför försiktigare.

Nu tror jag för min del, att bankdirektör Lagercrantz och jag kunna
vara överens om att i själva verket kan en ordnad kreditorganisation vara
nyttig. Det är endast formerna för densamma, som vi tvista om. Däremot
finns det andra personer, som anse, att en organisation över huvud taget icke
bör komma till stånd. Vi två äro emellertid på det" klara med att en ömse
sidig kreditorganisation kan byggas upp. Jag ställer mig för min del tvek
sam till om lokala föreningar skola kunna arbeta sig fram, under det att
bankdirektör Lagercrantz är rädd för den centrala organisationen, förnäm
1igast därför att den får statsgaranti. Jag erkänner, att jag för n1in del icke
heller är tilltalad av denna statsgaranti, i varje fall icke i nu använd form och
framför allt icke i forin av ett procentuellt förhållande till inlåningen. Man
måste emellertid väga fördelar och nackdelar emot varandra. Den stora för
delen är härvidlag, att vi kunna avskaffa en institution, statens byggnadsbyrå,
som dock är en kristidsorganisation och som icke lärer bli avskaffad, förrän
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det kommer något annat i stället, och ersätta denna med en ny organisation
med friare och smidigare arbetsformer mera avpassade efter det ekonomiska
livets krav. Kommunerna äro med den nuvarande anordningen ålagda för
pliktelser, som de icke kunna komma ifrån men som för dem lätt kunna bli
farliga. Man bör härvidlag vidtaga en ändring, innan det blir för sent.

,Riksgäldsfullmäktigen H. Tamm: Jag skall icke förlänga diskussionen
om principerna för denna organisation. Det skulle ju annars kunna vara
lnycket frestande, då jag känner mig son1 en stor syndare här i kväll, efter
som jag går på statens garanti-»kryckor» i Hypoteksbanken, sitter i styrelsen
för postsparbanken och i riksgäldskontoret varit med om att med vissa modi
fikationer tillstyrka förslaget.

Jag skulle emellertid vilja säga, att det händer ibland, när man vill bevisa
en sak, att man bevisar för mycket. Såvitt jag erinrar mig från en studie
resa till Danmark, hade man nämligen där statlig medverkan såväl till före
ningar för primärkredit . som till vissa föreningar för sekundärkredit. Man
har där bildat Kongeriget Danmarks Hypoteksbank, som n1ed statlig med
verkan företager stödköp av dessa kreditföreningars obligationer. Detta är
ju en statlig medverkan, om den också är anordnad på ett annat sätt än här
blivit föreslaget.

Arkitekt 'Wallander : B~nkdirektör Lagercrantz sade, att han icke var
fientligt stämd mot bostadskooperationen, men detta blir dock den logiska
konsekvensen av hans anförande, där han på olika sätt sökte finna skäl luot
ett ordnande av sekundärkrediten. Sekundärkreditens ordnande är nämligen
en absolut nödvändighet för boskapskooperationen. Är man alltså fientlig mot
ordnandet av sekundärkrediten, kan man icke komma i annan ställning än
att också vara fientlig mot bostadskooperationen.

Bankdirektör Rydbeck ville göra gällande, att om vi finge den föreslagna
sekundärkreditkassan, skulle vi få. högre byggnadskostnader. Jag må emel
lertid säga, att det är en underlig frivolt i tankegången att säga, att därför att
man ordnar upp ett område, där det nu råder oordning, så skall det hela
bli dyrare. Ordning och reda har väl dock alltid varit en viktig förutsätt
ning för all verksamhet, industriell så väl som annan. Försök i den rikt
ningen borde alltså icke vara något att ondgöra sig över.

Bankdirektör Lagercrantz ansåg, att sekundärkreditfrågan kunde ordnas
på privat väg. Ja, jag är för min del icke heller någon så entusiastisk be
undrare av statliga ingrepp, men då· man såg sig om efter den starka hand,
som kunde taga sig an det hela, var staten den enda, man såg.

---'=t -:
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Föredrag hölls över ämnet:

Lagstiftningen angående bolags jordförvärv

av advokaten Ernst Treffenberg.

Avvittring, det är ett skifte mellan kronans jord och enskildas jord.
Avvittringen avsåg landets uppodlande och bebyggande, och forcerades
under förra hälften av I8oo-talet. Vid denna avvittring tilldelades hem
manen mycket stora skogsarealer; kronan var i överensstämmelse med
tidens uppfattning mycket liberal vid tilldelningen.

Så kom det sig, att Norrlands bönder sutta med stora skogsarealer,
då sågverksindustriens våldsamma expansion inträffade vid mitten av
I800-talet. Till att börja med köpte sågverksbolagen rätten att avverka
böndernas ·skog, men så småningom ,inriktade sig industrien på att köpa
själva marken för att trygga sin tillgång till råvara för framtiden.

Norrlandskommitten, som tillsattes 1901, beräknade att vid sekel
skiftet 12,000 norrländska bondgårdar köpts av trävarubolagen. Det be
tydde att mer än 20 % av all Norrlands jord övergått till trävaruindu
strien; resten ägdes av kronan och bönder. Av jord i enskild ägo hade
industrien något över en tredjedel.

Detta var utgångsläget för Norrlandslagstiftningen. Bolagens hem
mansköp hotade den självägande bondeklassens bestånd; bönderna hade
blivit bolagsarrendatorer på sina före detta gårdar. Det gällde att hejda
en sådan utveckling: att hindra att ännu flera självägande bönder ned
sjönko till bolagsarrendatorer.

Trävaruindustriens uppblomstring hade givit skogen ett nytt värde.
Bönderna kunde icke motstå de höga köpeskillingar, son1 bolagen kunde
erbjuda. Det gällde då att undanröja denna för bönderna övermäktiga

5 -29366. Natwnalek. För. Förh. I9 29.
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frestelse. Det skedde genom att hindra bolagen att köpa. De star
kaste köparna skulle utestängas från fastighetsmarknaden, d. v. s. hem
mansprisen sänkas. Till salu utbjudna hemman skulle kunna absorberas
av bondebefolkningen, då bolagskonkurrensen vore satt ur spelet. På
detta sätta skulle Norrlands självägande bondestånd räddas.

Denna bild av den norrländska förbudslagstiftningen var nog icke
den som tecknades vid lagens tillkomst. Norrlandskommitten, som
förberedde denna lagstiftning, berör med påfallande lätt hand och
mera i förbigående möjligheten av att en stagnation eller prissänkning
kunde tänkas följa - än mindre framställdes en prisreduktion såsom
den ledande tanken i förbudslagstiftningen. Och då det påpekades, att
borteliminerandet av trävarubolagen såsom köpare måste ·komma att
sänka marknadsprisen, upptogs d~tta såsom en kritik av lagstiftningen
i stället· för såsom ett belägg för att lagstiftningen vore inne på en
ändamålsenlig väg - om man nämligen åsyftade att fästa jorden hos
bönderna genom att frälsa dem från de höga prisernas frestelse.

Och då landshövding Widen år 191 l fått i uppdrag att under
söka den norrländska förbudslagens verkningar, så betecknar han lagens
inverkan på fastighetsvärdena såsom en biverkan av icke önskad och
icke avsedd art.

Landshövding Widen redogör i en ton av beklagande för den sänk
ning av fastighetsvärdena, som på vissa håll kunnat påvisa~; då hittar
han den tröstegrunden, att nedsatta pris inneburo en fördel genom bil
ligare förräntning av kapitalet. På detta sätt råkar landshövding Widen
att liksom mera tillfälligtvis stöta på vad som måste vara själva grund
tanken i förb~udslagen.

Lagen, när den kom år 1906, hette: förbud för bolag att köpa hern
man. Hade den i stället hetat förbud för bönder att sälja till bolag, så
hade nog klarare framstått, att lagen förutsatte en viss uppoffring från
böndernas sida. Hade Norrlandsparollen lytt, icke:.bort med bolags
köpare, utan: ned med hemmansvärdena, så hade nog en viss betänk
samhet gjort sig gällande.

Syftet med förbudslagen var att hejda bondehemmanens försäljning.
Medlet var att sänka, hemmansvärdena genom att utestänga den köpare
kategori, som betalade bäst.

Men när man utestängde bolagen från köp, så blundade man för
att det fanns ännu en köparekategori, som kunde bli farlig, de s. k.
skogsspekulanterna, d. v. s. skogsjobbare, som köpa heQ.lman på speku
lation, avverka skogen och därefter _lämna dem vind för våg. - Det
finns helt visst många gradationer och typer ända fram till en aktnings
värd typ. Men kategorien åtnjuter ett alltjämt befäst dåligt anseende
såsom skogsvårdare.
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Varför utestängdes då inte skogsspekulanterna?
Ja - detta är en ganska besvärande fråga. Till försvar för tole

rerandet av skogsspekulanterna sade man, att de vore så svåra att skilja
från alltnogemännen. - Värre uppgifter än så har emellertid lagstiftaren
anförtrott åt, lagskiparen.

Vidare har anförts det skälet, att den skog, som spekulanten av
verka~ och' sedan lämnar vind för våg, lättare återvänder till bondehand ,
än bolagsskogen gör det - och detta till desto billigare pris ju större
vanvården varit. Och detta är ju ovedersägligt.

Det verkliga skälet har nog varit, att man sagt sig: om vi nu tar
bort också skogsspekulanterna - vem skall bönderna då sälja åt? Man
har således i själva verket ryggat tillbaka för att konsekvent fullfölja för
budslagstiftningens grundtanke att skingra köparnas skara och så bringa
ned hemmansvärdena.

Nu må man väl fråga hur det kom sig, att de 12,000 avsuttna
bönder, som Norrlandskommitten talade om, icke behållit sina jordbruk,
setat kvar på sina gårdar såsom självägande, och sålt bara skogen eller
huvudparten därav.

Frågan är icke lätt att besvara. Den har i själva verket aldrig bli
vit tillfredsställande besvarad. Man har skyllt på jorddelningslagarna,
men såvitt jag förstår utan tillräckligt skäl. Man har sagt att det för
bonden, som ville sälja sin ,skog, icke fanns någon möjlighet att från
skilja saluskogen och sitta kvar på jordbruksdelen, såsom ägare. Men
jag kan icke finna att detta är riktigt. Även före ägostyckningslagen
av 1896 fanns ju utvägen att avsöndra. Det stod ,visserligen i lagen,
att icke mer än I/S av arealen fick avsöndras; men ett hemmans jord
bruksdel inklusive riklig husbehovsskog omfattade nog vanligen icke mer
än J/s av hemmanets hela areal. För övrigt erbjöd ju 1881 års avsönd
ringslag genom sin bekanta 13 §. möjlighet att avsöndra hur stor areal
som helst; enda påföljden var att avsöndringsäga,ren kunde bliva nöd
gad att åtaga sig andel, i mantalet för sin avsöndring, och detta borde
ju desto mindre ha avskräckt säljaren, som han därigeno~ förvandlades
från torpare till hemmansägare - om det nu var bonden, som vid för
säljningen förbehållit sig inägor och husbehovsskog etc. såsom avsönd
ring. Men eljes kunde j u bolaget köpa skogen, såsom avsöndring, obe
roende av femtedelsbestämmelsen. På detta sätt fanns i själva verket
möjligheter till ägostyckning, redan innan ägostyckningslagen kom. Att
lägga skulden på jorddelningslagstiftningen duger således icke - sna-.
rare då på bristande insikt i de möjligheter den beredde.

Ja, det lönar sig nu föga att spekul~ra över hur: det gått, om bön
derna inskränkt sig till att sälja skogen eller större delen därav. Men
det är svårt att undertrycka tanken på huru utvecklingen skulle ge..
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staltat sig, därest bönderna nöjt sig med att sälja skog - och bolagen
nöjt sig med att köpa bara skog. Så mycket är visst, att om vi än
icke sluppit hela komplexet av Norrlandslagar, så hade vi likvisst slup
pit både vanhävdslagen och den norrländska arrendelagen; dessa
lagars uppgift i systemet var ju att hindra bolagen från att nedlägga
jordbruket på de inköpta hemmanen och att samtidigt göra innehavet
av jordbruken så obekvämt för bolagen, att dessa föredrogo att sälja in
ägorna tillbaka till allmogen. Och hade bolagen aldrig förvärvat någon
inägojord, så hade de icke haft någon att sälja - och då hade ju
lagstiftningen i dessa delar varit överflödig.

Och vad själva förbudslagen beträffar, så är det ju svårt att se, att
statsmakterna haft anledning ingripa, om Norrlandsbönderna setat kvar
på sina orubbade jordbruk med tillräcklig husbehovsskog. Då hade ju
perspektivet Norrlandsböndernas förvandlande till bolagsarrendatorer icke
hotat - och då hade väl en förbudslag, i den skepnad den kom, varit
överflödig. Då hade väl lagstiftaren snarare haft att upptaga och utreda
problemet om och i vad mån det norrländska jordbruket och det norr
ländska skogsbruket måste drivas gemensamt - och drivas gemensamt
i bondehand.

Det vill förefalla, som om man d~ skulle kunnat inskränka sig alle
nast till en förnuftig jorddelningslag, som hindrat uppkomsten av icke
ändamålsenligt sammansatta hemmansbruk, m. a. o. nöjt sig med den
fjärde av Norrlandslagarna, den norrländska varianten av ägostycknings
lagen - »lagen om inskränkning i rätten att erhålla ägostyckning» .

Det norrländska förbudet mot bolags fastighetsförvärv var icke absolut.
Bolag fick för'värva nödiga utmål för industrien. Alltså byggnadsplatser
och upplagsplatser och vattenfall och dylika lägenheter; samt även
skog - i viss utsträckning även skog. Den del av ett hemmans skog,
som bolagen flngo köpa, kallas i praktiken ~ inte i lagen - för över
loppsskog. Den skog, som bolagen icke fingo köpa, kallade lagen hem
manets stödskog. Storleken av stödskogen be~tämmes för det egentliga
Norrland av stela regler - till visst mantal skall höra viss areal stöd
skog. Denna rätt för bolagen att köpa överloppsskog kan sägas ha
saknat större praktisk betydelse: under åren från 1906, då förbudslagen
kom, till år 192 I köpte bolagen inalles endast inemot 43,000 hektar
överloppsskog. Förbudslagen 'verkade således i det närmaste som ett
förbud för bolag att köpa skog. K. Maj:t hade dispensrätt, men denna
användes ytterst sparsamt. ·

Hur kan det nu komma sig, att bolagen i så liten utsträckning an
vänt sig av rätten att köpa hemmanens överloppsskog? Någon kunde
proponera, att lagens bestänlmelser om hur mycken stödskog ett hem
man skall ha äro sådana, att ingen överloppsskog uppstår. Förklaringen
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kan icke vara riktig. Någon utredning finnes emellertid icke häröverr
Men givetvis vore det av intresse att för ett par typiska socknar,
någon Lappmarkssocken och någon kustsocken, utreda hur mycket
överloppsskog som finnes kvar i bondehand.

En annan förklaring är att överloppsskogen lätt förlägges på sådant
sätt, att den ej blir bekväm att bruka i samfällighet med ett bolags
övriga skogsmarker. Denna förklaring räcker ett stycke, men räcker
icke fram.

Men det finnes en annan förklaring - eller kan finnas en annan
förklaring. Där det inte finnes någon säljare, där blir intet köp av.
Skulle ~an inte kunna tänka sig, att förklaringen vore att skogen nu
fastnat hos bönderna på ett sådant sätt - på det rätta sättet - att de
icke längre vilja sälja? På de tider, då skogens värde var nytt och
skogsbolagen lade grunden till sin egen nödvändiga virkesförsörjning
och penningfloden vällde in över landet - då var motståndskraften icke
tillräckligt stor mot frestelsen att sälja. Då må en förbudslag ha varit
på sin plats för att bereda rum för besinning och tid för bondens rygg
rad att växa stark. Men är det alldeles fåvitskt att tänka, att för
budslagen haft en allenast övergående uppgift och att den efter att ha
verkat några tiotal år har gjort sin tjänst - och kan gå? Hela för
budslagstiftningen är till sin natur - och måste vara - en tillfällig lag
stiftning. Man träffar icke de djupare orsakerna till bondeklgssens för
svagande genom att förbjuda bönderna att sälja sin jord. Det skall
andra åtgärder till. Förbudslagens syfte är bondeståndets stärkande. Att
stärka någon genom att befria honom från frestelser - det är ett skralt
medel.

Att bibehålla förbudslagstiftningen för all framtid borde icke kunna
ifrågakomma. Det kan icke ifrågakomma annat än för den, som finner
bolagen vara i sig icke önskliga fastighetsägare. Någon sådan argu
mentation har emellertid knappast framkommit. Och den skulle j~ te
sig egendon11ig ifråga om just skogsförvärv, då bolagen visat sig vara
de bästa skogsvårdarna.

Men det kan nog icke förnekas att den vanföreställningen finnes,
det förbudslagstiftningen har sin grund i att bolagen skulle i och för sig
vara icke önskvärda såsom fastighetsägare. Konsekvensen, den icke
dragna) skulle ju då vara, att bolag heller icke borde få äga stadsfas
tigheter.

År 192 I utsträcktes den norrländska förbudslagen att omfatta hela
Sverige, dock 'endast provisoriskt. Riksdagen 1925 antog definitiv lag
stiftning för hela riket. Av Norrlandslagstiftningen' hade blivit rikslag
stiftning.

Då förbudslagen år 1925 på detta sätt utsträcktes att gälla hela
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riket, undergick den en betydelsefull skärpning; ett Norrlandsbolag hade
fått fritt köpa av ett annat Norrlandsbolag; men nu gäller för hela riket
regeln att bolag, det må gälla köp från enskilda eller från annat bolag,
i varje fall skola begära tillstånd av K. Maj:t.

Men 1925 års rikslagstiftning bjöd också på en annan skärp~ing.

Tidigare hade bolagen rätt att köpa överloppsskog - jag har nyss talat
om att rätten haft föga' betydelse - nu intogos även sådana köp under
förbudet; och rätten att köpa överloppsskog förbyttes i en rätt att söka
dispens. 1925 års lag är en strikt genomförd förbuds- och koncessions-
'lag för bolag ifråga om fastighetsförvärv. Bolag får endast med Ko
nungens tillstånd förvärva fastighet på landet. Jag undantar hä~ industri
tomt, upplagsplatser etc.

Då frågas: hur har K. Maj:t begagnat sin dispensrätt ?
Först skall jag då påminna om hur dispensrätten är organis~rad.

Norrländska förbudslagen hade gällt åren 1906-1925, således i 20
år, och därunder hade' hos K. Maj:t utbildats en viss praxis i dispens
ärenden. Programmet för 1925 års lagstiftare blev att lagfästa denna
praxis. Man sammanförde fallen i grupper, som man kallade de lind
rigare koncessionsvillkoren. Jag talar nu om § 4 i 1925 års lag.

Först möta där två slags förvärv, som förut varit fria, nämligen:
I) Förvärv av bolag från bolag.
2) Förvärv av överloppsskog.
Sedan komma tre grupper, som på sätt jag nyss nämnde skulle

innefatta ett lagfästande av förut tillämpad dispenspraxis.
Därvid möter
3) de mycket omtalade arronderingsförvärven: bolag som äger fastig

het må förvärva angränsande fastighet, om förvärvet äger avsevärd bety
delse för skogsvårdens främjande, dock får inte förvärvet skada jordbruks
intresset.

Så kommer
4) förvärv, som möjliggör fö~ bolag att sörja för egna arbetares bo-

stadsbehovoch livsmedelsförsörjning;
samt slutligen
5) bolagsförvärv för egnahemsbildning, för styckning och försäljning.
I . dessa fem grupper av fall äger Konungen giva dispens - jag

repeterar: bolag från bolag, överloppsskog, arrondering, egna arbetares
hem och försörjning, samt eljes egnahemsbildning. Dessa fem grupper
motsvara de ~. k. lindrigare koncessionsvillkoren.

Sedan har man en generell regel som säger: »Prövas eljes i något
fall på grund av särskilda omständigheter bolag eller förening böra medgi
vas rätt att förvärva fast egendom etc.... äger Konungen giva rätt därtill.»

Man har sagt att denna generella fullmakt, som K. Maj:t fått, skulle
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förutsätta en strängare prövning än enligt de fem grupperna s. k. lind
rigare koncessionsvillkoren. Jag kan icke finna annat än att de fem
specificerade fallen avse att vara typiska exempel på sådana särskilda
skäl, som må föranleda dispens; under det· att genom den generella
fullmakten anförtrotts åt K. Maj:t· att pröva huruvida i andra fall före
ligga sådana särskilda omständigheter, som såsom dispensgrunder äro
lika behjärtansvärda som de exemplifierade. Någon gradskillnad kan i
vart fall icke härledas ur lagtexten.

Alltså: hur har K. Maj:t utövat sin dispensrätt?
Man har att skilja på tre perioder: Norrlandslagstiftningen 1906

1921; Norrlandslagstiftningen, provisoriskt utsträckt till hela riket 1921

- 192 5; och så rikslagstiftningen 1925 till innevarande tid.
Vad nu de två första perioderna angår, så har jag ingen statistik.

Veterligen är icke någon statistik sammanställd. Dispenserna ha visser
ligen kunnat vara många nog men torde ha avsett jämförelsevis obe
tydliga arealer. Man må ihågkomma, att då ännu icke behövdes dis
pens för köp bolag ifrån bolag, ej ~eller förköp av överloppsskog, vilka
båda kategorier genom 1925 års lag lagts under dispens och därefter
varit de dominerande dispensanledningarna.

Det är alltså först från tillämpningen av 1925 års lag som jag haft
material tillgängligt. Det avser tiden från 1 juli 1925 till ingången av
detta år. Jag måste emellertid reservera mig för exaktheten hos de .
siffror jag dragit ur materialet. De kunna endast vara ungefärliga. En
del av materialet erhöll jag först i går. Handlingarna ha tidigare varit
hos konstitutionsutskottet. Man kan med skäl säga, att K. Maj:t är in
famt påpassad ifråga om det sätt, varpå K. Maj:t utövat siri dispens
rätt. Både 1927 och 1929 års konstitutionsutskott ha tittat på hand
lingarna. Och det kan ju icke nekas, att dispens vägrats i en del fall,
som synts upplagda för .bifall.

K;. MaJ:t har beviljat dispens i 224 fall och för sammanlagt 525,000

hektar. Härav är emellertid ~cke mindre än 488,000 hektar bolagsförvärv
från bolag. (Vtterstfors-Munksunds skogsdomäner som skingrades!) Då
återstår 37,000 hektar som bolag förvärvat från enskilda. Härav utgöres
31,000 hektar av s. k. överloppsskog, 2,000 hektar av arronderingsför
värv och 4,000 hektar av jordbruksjord inköpt av bolag för styckning
och försäljning till egna hem eller förseende av bolags egna arbetare med
bostäder och för deras försörjning med livsmedel.

Påfallande låg är arronderingssiffran, icke 2,000 hektar. Här har
K. Maj :t, man må väl säga ängsligt, följt. de direktiv, som sammansatta
lag- och jordbruksutskottet vid 1925 års riksdag gav. Lagtexten med
ger en helt annan tolkning.

Om man bortser från vad bolag köpt från bolag, kan man säga,
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att bolagens skogsinnehav under perioden 1925- l 928 ökats med alle
nast c:a 33,000 hektar.

, Man kan med dessa siffror för ögonen säga, att K. Maj:t varit spar
sam i sin dispensgivning; särskilt har ju arronderingsdispensen, som man
talat så mycket om, visat sig sakna nämnvärd praktisk betydelse.

Och man kan säga, att K. Maj:t knappt i något enda fall använt
sin fullmakt att giva dispens på grund av den generella regeln i sista
stycket av § 4, SOln talar om särskilda omständigheter.

Jag nämner här några sådana särskilda omständigheter, som bolag
förgäves åberopat sig på.

Bolag ha åberopat, att de sålt ett stort antal jordbruk med åbygg
nader och husbehovsskog för mycket billiga priser och begärt att kom
pensationsvis tillåtas att förvärva skog. Avslag.

Bolag ha erbjudit sig att utan vederlag avstå odlingsmark, vid
sträckta myrmarker tjänliga till odling, och begärt att kompensationsvis
få köpa skog. 'Avslag.

Slutligen ett specialfall: Bolag har sökt att förvärva enbar skogs
mark, som genom juridiskt misstag upphört att vara s. k. bolagsjord
(skogen hade på exekutivauktion inropats aven bank), och som aldrig
varit i bondehand. Avslag.

Detta är endast några exempel.
Särskilt har d'et ofta kunnat förefalla som om bolagen haft goda

skäl för sina anspråk på att räkna sig till godo den jordbruksjord med
skog eller skogsrättigheter, som bolagen försålt och som sålunda åter
gått till den jordbrukande befolkningen. Jag hänvisar till det av 1925
års undersökningskommission för upplåtelse av jord avgivna betänkande.
Där vitsordas, att de norrländska bolagen i allmänhet gått in för den
principen att bibehålla - förutom jord som erfordrats för speciella ända
mål - endast en eller annan jordbruksfastighet inom varje större skogs
område i syfte att därigenom tillförsäkra sig inkvarteringsm~jligheterför
sin tjänstepersonal. Jag nän1ner som ett exempel, att sex bolag hava,
huvudsakligen under åren 1910-1922, inom Västernorrland, Väster
botten och Norrbotten försålt 1,°90 självständiga brukningsdelar, för
utom åtskillig jord som legat i sambruk med annat jordbruk.

Man skulle kunna tycka, att försäljningar i sådan skala skulle kunnat
vinna något avseende vid dispensgivningen till skogsförvärv.

Jag återvänder nu till att tala något om l mom. av § 4, som avser
dispens för köp bolag från bolag. Sådana dispensansökningar ha gemen
ligen bifallits; jag känner endast två avslag, åtminstone det ena nog så
uppseendeväckande. Jag skall något närmare redogöra för fallet.
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I juni 1925 sålde Ludvika Bruksägare, som gjort konkurs, några
hemman i Norrbärke i Dalarne till Svenska Fastighetsaktiebolaget. Detta
var strax innan 1925 års lag med dess förbud mot försäljning mellan
bolag trädde i kraft. Men när sedan Svenska Fastighetsaktiebolaget
- som närmast är ett fastighetsförmedlingsföretag - i maj år 1926
sålde hemmanen till Grängesbergs Gruveaktiebolag, så hade lagen trätt
i kraft, och Grängesbergsbolaget fick gå. till Kungs för att få köpa hem
manen - men fick avslag. Hemmanen innehöl10 754 hektar, därav
45 hektar odlad mark. Alla myndigheter hade tillstyrkt, somliga med
varmt förord. Kommunalnämnden tillstyrkte på det livligaste och an
förde bl. a., att inga möjligheter för fastigheternas återgåog i självägande
brukares ägo kunde anses vara f~r handen; Grängesbergsbolaget syntes
under förhandenvarande förhållanden vara att föredraga framför varje
annan tänkbar köpare. K. B. tillstyrkte. Hushållningssällskapets för
valtningsutskott tillstyrkte. Överlantmätaren tillstyrkte och upplyste, att
ett bifall till ansökningen skulle verka 'att pågående laga skifte inom
byarna skulle kunna utföras på ett betydligt lämpligare sätt för alla, ej
minst för den återstående enskilda delägaren. ]ordbrukskommissionen
tillstyrkte. Egnahemsnämnden tillstyrkte. - Enligt samstämmande ytt
randen kunde inga andra köpare förväntas än skogsspekulanter.

K. Maj:t ägnade uppenbarligen ärendet en grundlig prövning. En
utomordentlig expedition utrustades, bestående av, förutom expeditions
chefen, två statsråd, som förrättade syn på stället. Man kan således
inte säga, att K. Maj:ts beslut, när det sedermera föll, var förhastat.

K. Maj:ts beslut blev nej, och gavs den lydelsen, att »K. Maj:t
lämnar ansökningen i det skick, den för närvarande föreligger, utan bifall».
Man kan bortse från det ologiska uttryckssätt K'. Maj:t använde. Det
är ju så, att enligt lagen ett köpeavtal, som icke får dispens, i och
därigenom upphört att gälla, upphört att binda parterna. Någon fullföljd
av ärendet, efter det K. Maj:t fattat sitt beslut, kunde s~ledes ej före
komma.

Regeringen lär ha avsett att säljare och köpare sktille enas om ett
nytt avtal, enligt vilket Grängesbergsbolaget endast köpte skogsmarken
eller större delen därav. Säljandebolaget fick genom beslutets avfatt
ning en avis, att bolaget borde behålla jordbruket själv eller skaffa sig
en annan köpare till jordbruket än Grängesbergsbolaget eller bolag över
huvudtaget. Regeringen har alltså velat använda sin dispensrätt som ett
instrument att framtvinga ett avskiljande ifrån skogen av jordbruksdelen,
i förhoppning att denna i sinom tid skall finn.a en köpare, som ej är
bolag. - Och så har regeringen antagit, att Fastighetsaktiebolaget och
Grängesbergsbolaget skulle vara så angelägna om att få affären till stånd,.
att de skulle enas om köp av bara skogen och Grängesbergsbolaget
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komma tillbaka till K. Maj:t med ansökan om dispens att förvärva sko
gen. Men Grängesbergsbolaget har icke kommit tillbaka - det lider
på tredje året efter K. Maj:ts beslut.

Nu är det ju så, att själva lagen inte på något sätt angiver eller ens
antyder, i vilka fall dispens vid köp mellan bolag skall givas - hur K.
Maj:t bör begagna sin dispensbefogenhet. Lagen bara förbjuder förvärv
från bolag till bolag och säger, att K. Maj:t kan ge tillstånd eller kon
cession. Mer får man inte veta i lagen.

Man får gå till motiven för att få veta vad lagstiftaren avsett med
att underkasta köp mellan bolagkoncessionstvång.

Detta koncessionstvång föreslogs först av]ordkommissionen i samma
nakna formulering. Två ledamöter ansågo, att det borde sägas att kon
cession skulle meddelas, såvida icke hinder från det alllnännas sida mötte
mot förvärvet.

Jordkommissionen anförde två skäl för införande av koncessionstvång
vid köp mellan bolag: därigenom kunde förhindras en skadlig lokal kon
centration hos ett bolag av fastigheter, som dittills tillhört två bolag.
Vidare öppnades genom koncessionstvånget vissa utsikter till återgång
av fastigheter i bondehand.

Vad innebär nu detta evasiva uttryckssätt? Ett bolag har köpt en
fastighet av ett annat bolag och söker koncession. Hur skall det då
tillgå, att härigenom skall yppas utsikter till att fastigheten i stället för
värvas aven självägande bonde? K. Maj:t kan ju icke överföra k.öpet
på någon enskild spekulant. Nej, men K. Maj:t kunde säga nej till
bolagsförvärvet och nej till varje ~olag, som försökte sig på affären 
och så trötta ut säljaren.

Tvånget att söka dispens och K. Maj :ts makt att säga nej skulle
på detta sätt användas som ett instrument att överföra jord i bondehand.

Man må väl ha rätt att säga, att detta är ett slött instrument. Detta
omdöme lärer väl gälla vare sig det är fråga om att tvinga en hel egen
dom över i bondehand eller att, som i Grängesbergsfallet, göra en på
tryckning på kontrahenterna därhän, att köpet göres om så att det om
fattar allenast skogen; och säljandebolaget får se sig om efter enskild
köpare av själva jordbruksdelen.

Vilka förutsättningar. finnas för att K. Maj:t skall kunna genom sitt
nej ernå det åsyftade målet? Jag antar, att man tänkt sig att fallen av
Grängesbergstypen skulle få den största frekvensen och att företrädesvis
i dylika fall skulle yppa sig vissa utsikter att överföra i ett skogskom
plex ingående jordbruk i bondehand. Förutsättningen för att K. Maj:ts
nej skall få avsedd effekt är ju då, att båda kontrahenterna äro så an
~elägna att göra affären, att de lyda K. Maj:ts vink och utesluta jord
bruksdelen. Men hur ofta föreligger dylik ömsesidig angelägenhet? Med
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permanens över något år, ty så .lång tid drar nog ett dispensärende, i
genomsnitt. Det kan hända, att båda två resignera såsom i Gränges
bergsfallet, det kan hända att den ene är angelägen fortfarande - men
den andre svalnat och uppställer hårda villkor för nytt avtal. Man må
besinna, att det är ett avtal, som brytes sönder genom K. Maj:ts beslut
och att det icke alltid är så lätt att lappa ihop en affär igen, allra minst
då köpeobjektet blivit ett annat. Man kommer därhän, att det endast
är i de fall då ett ekonomiskt nödläge föreligger hos säljaren med ty
åtföljande realisationstvång, som det K. Maj:t förlänade instrumentet att
föra över jord i bondehand kan fungera med någon större utsikt till
framgång. Metoden är i högsta grad osäker; den är icke ändanlålsenlig.

Därtill kommer att den är skadlig. Då två kontrahenter enats om
ett avtal vilket som helst, så får det antagas att de funnit affären vara
för dem och deras verksamhet lämplig och nyttig. Ett utifrån kommet
förhindrande av affären måste i sig anses innebära en viss skada för
kontrahenterna - och i själva verket också skada för näringslivet, för
det allmänna.

Denna skada skall då, har man menat, uppvägas aven större nytta,
nytta för det allmänna. :Ja, men då skall man .också med någon grad
av säkerhet kunna antaga, att denna större nytta verkligen inställer sig.
Men någon sådan säkerhet finnes icke. Se på Grängesbergsfallet! Me
toden är osäker. D. v. s. skadan är säker, men nyttan osäker.

Och så finnes det väl också en annan synpunkt på saken. Metoden
har som sagt vissa utsikter att lyckas vid fall av säljarens ekonomiska
nödläge. Men är det riktigt tilltalande, att lagstiftaren skall spekulera
i ett sådant nödläge, låt vara att spekulation sker i ett än så vackert
syfte? Och är det riktigt tilltalande att, där nödläge och realisations
tvång ej föreligga, K. Maj:ts tendentiösa nej så litet beaktas av kontra
henterna, att de icke ens göra ett försök att upptaga affären igen och
lägga den på andra linjer? Det kan icke hjälpas, ~tt ett K. Maj:ts av
slag under sådana omständigheter får över sig något av oresonlighet.

De vådor, som vid fall av bolags nödtvungna rekonstruktioner, då
hastighet. alltid är av nöden~ uppstå genom koncessionstvånget, äro ofta
framhållna. Ett enhälligt lagråd avstyrkte redan på den grund kon
cessionstvånget vid förvärv mellan bolag. Och vid en diskussion här
omdagen i Industriförbundet framhöllos dessa vådor. Diskussionens ämne
var: Lagbestämmelser som hindra näringslivets utveckling.

En dålig tröst är, att i verkliga kristider koncessionstvånget såsom
medel att överföra jord i bondehand skall visa sig vara alldeles ineffek
tivt; då komma konce'ssioner att ges, redan innan ma~ hunnit söka dem.

Man må yäl ha anledning fråga sig, varför icke lagstiftaren, som
vill överföra jordbruk till bondehand, eller rättare sagt till självägande
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brukare, anlitar den direkta och naturliga väg som en expropriations
lagstiftning innebär. En sådan lagstiftning är ändamålsenlig, ty där
igenom ernås, att faktiskt konstaterad jordhunger, som icke kan på skä
liga villkor tillgodoses i allmänna marknaden, blir stillad genom det
allmännas mellankomst. Och en sådan lagstiftning är icke skadlig; och
den skada den må göra uppväges i varje fall aven påtaglig och säkert
påräknelig nytta. En sådan expropriationslag skulle aldrig komma att
beröras i en diskussion om »lagar som hindra näringslivets utveckling».

Nu kan man invända, att en expropriationslag i allt fall icke skulle
kunna råda bot på den fara, som skulle ligga i att bolagsegendomar i
en ort samlas på en hand - koncentrationsfaran - som ]ordkommis
sionen talade om. Det vill emellertid synas som om koncentrati0I?-sfaran
icke spelat någon vidare roll vid lagens tillkomst. Föredragande de
partementschefen omnämnde den knappast. Den förhärskande synpunkten
för honom var de möjligheter koncessionstvånget innebar att överföra
jord i bondehand. Och det vill förefalla som om koncentrationsfaran
icke bort kunna motivera koncessionstvånget.

För det första så är lagen här icke effektiv, så länge det är möjligt
att i stället för att det ena bolaget köper det' andras jord, så köper det
ena bolaget det andra, d. v. s. aktierna i bolaget - det bolag, som
äger jorden.

I förbigående sagt så har denna utväg betecknats som ett kring
gående av lagen om förbud för bolag att köpa fast egendom av annat
bolag; en sådan uppfattning kan jag ej förstå. Om det finnes två vägar
att förvärva. något och man väljer den ena, så kan väl detta ej kallas
ett kringgående av lagen - allraminst då den andra vägen är stängd.

Men icke nog med att koncessionstvånget här ofta är ineffentivt;
det är även skadligt, ty det motverkar varje skogsägande bolags lovliga
strävan' att koncentrera sina äger. Dessa äro gemenligen spridda på ett
sätt, som i hög grad hindrar och försvårar skogens ändamålsenliga sköt
sel och fördyrar administrationen.. Det har ju alltid hägrat som ett fram
tidsmål för alla skogsägare - bolag såväl som kronan - att genom
köp och byten med andra bolag, med kronan eller med enskilda, kunna
i görligaste mån sammanföra sina skogsinnehav.

Också vill det synas som om vådan f~ en skogssocken aven kon
centration av ett bolags innehav av skog icke skulle behöva vara så stor.
Förr kunde ju saken ligga annorlunda till, då bolagen hade kommunal
rösträtt. Då kunde man tala om bolagsförtryck inom en socken. Vad
utestängande av konkurrens på arbetsmarknaden beträffar, så är kanske
faran icke så stor, då kommunikationsmedlen förkorta avstånden utefter
ådalen och mellan ådalarna. Det vill förefalla, som om koncentrations
faran icke kunde vara så stor, att den motiverade koncessionstvånget
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för förvärv bolag från bolag. Jag tror mig veta, att i själva verket kon
centrationsspörsmålet spelat in endast i ett K. Maj:ts avgörande; och då
gällde det icke köp mellan bolag, utan bolagsköp av mark tillhörig
enskilde.

Jag nämnde nyss, att föredragande departementschefen i lagen såg
ett medel framför allt att överföra bolagsjord till bondejord. Han sade,
att prövningen i stort sett torde komma att begränsas till en undersök
ning, huruvida området utgör gård eller hemman, som förut varit i bonde
besittning, eller odlingsmark lämpad för anläggning av nytt jordbruk;
men han tillägger här orden: »eller huruvida i övrigt ur allmän syn
punkt hinder kan möta mot koncession. ~ Vilka dessa hinder kunna vara,
antyder han ej.

Vore det nu så att man visste, att allenast man ur skogsköpen från
bolag till bolag uteslöte varje jordbruksdel och iakttoge någon varsam
het i fråga om koncentration, så hade man ju något att rätta sig efter.
Man kunde då lita på att man eljes hade att' påräkna koncession. Oviss
het är näringslivets. värsta fiende. Men så kommer detta hotande okända,
denna allmänna fras: att hinder från det allmännas sida även eljes kan
väntas möta mot koncession. Och då förstår man, att man alldeles för
lorat fotfäste och att man befinner sig på ett gungfly.

Och föredragande departementschefen fäller också ett annat ytt
rande, som öppnar vida perspektiv av ovisshet om d~t sätt, varpå K.
Maj:t kan komma att tillämpa sin koncessionsmakt vid köp mellan bolag.
Han anförde, att man från industriens håll syntes vara benägen att anse
dispenstvånget vid köp mellan bolag såsom liktydigt med att ifråga
varande fastigheter icke vidare skulle kunna förvärvas av bolag, och
fortsatte därefter: »Det lärer dock näppeligen behöva befaras, att vid
den prövning, som skall äga rum, tillbörligt beaktande icke kommer att
ägnas sådana omständigheter, vilka. kunna göra det' önskvärt eller lämp
ligt, att fastigheten övergår till annat bolag. Överhuvud torde för varje
berättigat ändamål med en fastighetshandel mellan bolag så mycket
hellre kunna påräknas avseende vid prövningen, som i dylika fall icke
är fråga om upphörande av bondejordbruk.»

Dessa ord, som sades för att lugna, öppna i själva verket och vid
närmare eftersinnande ganska skrämmande perspektiv. Två bolag, som
gjort en fastighetsaffår med varandra, få väl anses därigenom ha var för
sin del betygat, att· de anse det önskvärt och lämpligt att fastigheten
övergår från säljaren till köparen. Men det räcker inte. K. Maj:t
vill också ha ett ord med - förbehålla sig att pröva,. huruvida det
verkligen är önskvärt eller lämpligt att affären kommer till stånd. Så
ledes företaga en ny prövning, en överprövning av affärens önskvärdhet
och lämplighet.
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Det lugnande skulle väl ligga i statsrådets försäkran, att avseende
skall fästas vid varje berättigat ändamål med en fastighetshandel. K.
Maj:t skall alltså även pröva affären ur synpunkten av huruvida ända·
målet är berättigat. Ändamålet med affären är ju regelmässigt att, ge
nom inpassande av fastigheten i en produktion, skörda vinst. Skall
således K. Maj:t pröva huruvida vinsten är berättigad eller ej?

Man finner hurusom ovisshetsmomenten torna upp sig.
Tacksamt skall emellertid erkännas, att K. Maj :ts befogenhet att

hindra fastighetsköp mellan bolag hittills använts i utomordentligt få fall.
Men känslan av osäkerhet finnes. Man kan aldrig veta. Och att veta,
veta vad man har att räkna med - det är vad näringslivet begär.

Det skulle vara en god sak, om fastare nornler kunde i lag fastslås
för koncession vid fastighetsköp mellan bolag - om nu detta konces
sionstvång överhuvud skall fortfarande anses nödvändigt.

En hemmansägare i t. ex. Västernorrlands län äger ett femtedels
mantal och har t. ex. 300 hektar skog. Han kan då få avstycka 100

hektar överloppsskog och sälja till ett bolag. Han sitter då kvar med
föreskrivna 200 hektar skog, s.k. stödskog, som han inte får sälja till
bolag. Men intet hindrar honom från att avstycka ytterligare, låt mig
säga 100 hektar till försäljning, blott ej till försäljning åt bolag. Han
kan sälja skiftet till en spekulativ granne eller till en s. k. skogsspeku~

lant, som köp~r skogsskiftet för snabb avverkning av allt som kan och
får avverkas och mera till. Efter skedd avverkning flyter detta skogs
skifte löst i ma~knaden: bolag får fortfarande ej köpa och ingen annan
vill eller kan köpa. Och det skiftet utgör allt fortfarande till namnet
en del av stödskogen till det hemman, varifrån det skilts. Att det är
stödskog betyder således visst inte att det stöder någonting, vare sig
ett j ordbruk eller något annat. Det betyder blott, att det ej får för
värvas av bolag.

Men även på andra sätt ha uppstått och kunna alltjämt uppstå rena
skogsfastigheter utan' samband med något jordbruk. En hemmansägare
kan ha avsöndrat inägorna jämte någon skog och därefter sålt den öv
riga skogen. Uppträder ett bolag som spekulant på ett dylikt skifte,
så får bolaget icke köpa hela skiftet utan endast överloppsskogen, d. v. s.
det skall räknas ut beloppet stödskog, och detta får bolaget icke köpa.
Stödskogen är icke heller i detta fall stödskog åt något jordbruk, utan
åt ett abstrakt skattetal (jag förutsatte, att jordbruket var tidigare från
sålt). Eller en bonde har ägostyckat sitt hemman och behållit bara in
ägolotten jämte husbehovsskog och odlingsmark. Skogen säljer han,
t. ex. till en skogsspekulant, som avverkar. Sedan får skogsspekulanten
icke sälja det avverkade skiftet till ett bolag, utan bara den del därav,
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som icke är stödskog. Vad skall stödskogen i sådant fall stödja? På
samma sätt som nyss: icke något jordbruk utan ett abstrakt skattetal.
Så tillskapas efter hand en hel massa enbara skogsskiften) som ingen
vill köpa - utom bolagen, som icke få köpa.

Här råder en bristande överensstämmelse mellan förbudslagens be
stälnmelser om stödskog å ena samt jorddelningslagarnas bestämmelser
om jorddelning å andra sidan. Det vill synas som ·om stödskogsbegreppet .
borde revideras att betyda den till ett hemman hörande skog, som ej
får från hemmanet skiljas. Och då man med förbudslagen avser icke
att hindra bolag från att köpa skog utan att hindra bolag från att köpa
den skog, som jordbruket behöver till sitt stöd, vill det förefalla som
en konsekvens, att bolag må berättigas· att köpa den skog, som ej be
höves till hemmanets stöd. Här föreligger en spänning mellan förbuds
lagen och jorddelningslagarna) som bör utjämnas. Jag upprepar att för
budslagen ju icke utgår från att det är allmänskadligt att bolag äger
skog, utan därifrån att det är allmänskadligt att jordbruket berövas nödig
skogstillgång. Det finnes exempel på rena skogsskiften på 500 hektar
och mera, som utgöra från jordbruk frånskild s. k. stödskog och som
ligga och flyta löst i marknaden. Ingen bonde kan och ingen bonde
vill köpa dem.

Alltnog: stödskogsbegreppet behöver revideras.
Vad jag nu sagt gäller det egentliga Norrland. Dispensansökningar

av bolag att få förvärva dylika rena skogsskiften av stödskogs karaktär,
men som aldrig eller icke på många år utgjort stöd för något jordbruk,
ha alltid mötts av blankt avslag. Jag tillägger) att det naturligtvis kan
finnas fall, där det icke är uteslutet att ett sådant där lösgjort stöd
skogsskifte kan komma att någon gång i framtiden under lyckliga till
fälligheter återförenas med sitt stamhemman eller förenas med annat
hemman och således bli ett verkligt stöd för stamhemmanets jordbruk
eller annat jordbruk. Man känner emellertid knappa~t fall, där så skett.

Förbudslagen har blivit kringgången. Det är nu en gång förbuds
lagars öde. Då bolagen inte fingo köpa, så köpte deras disponenter
och förvaltare och andra närstående - i viss utsträckning - i sitt namn
men för bolagets räkning. Att kringgå lagen kan ju emellertid aldrig
ursäktas. Det kan inte ursäktas av att man velat rädda ett skogshem
man från att falla i rövarhänder; det kan inte ursäktas därav att man
alltför sangviniskt trott, att då jägmästaren lovat att förorda dispens för
arrondering, så skulle man få dispens - jägmästarna tänka på skogens
bästa och förorda alltid dispens; lika litet kan det ·ursäktas om bolaget
tänkt sig någon annan dispensgrund, som slår slint. - Olyckan var)~att

förbud~lagen kom 1906 och bulvanIagen först 1925.
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BulvanIagen innebär, att så snart ett bulvanförhållande konstaterats
av domstol, då skall fastigheten ifråga kastas ut i marknaden och för
säljas, på exekutivauktion, om det ej går för mindre.

Frekvensen bulvanköp känner man givetvis ej så noga. Jordkom
missionen anslog 192 l antalet kända fall till 565 .

Det kan antagas, att en mycket stor procent av dispensansökningar
avse bulvanfall. Dispenser ha ju beviljats i kanske omkring 300 fall,
och efter det bulvanIagen trätt i kraft I januari 1926 ha nog en god
del bulvanförhållanden avvecklats så att säga under hand.

Emellertid kan det antagas, att ännu några hundra bulvanförhållan
den bestå, och en hel del dylika fastigheter ha nog börjat utbjudas till
försäljning och oroat fastighetsrnarknaden.

Om nu dessa försäljningar fritt finge fortgå och fortgå i ökat tempo,
så är det knappast något tvivel, att icke prisen hastigt skulle sjunka.
Härigenom skulle då möjliggöras för den jordbrukande befolkningen att
till billigt pris, mycket billigt, förskaffa sig jord. Detta skulle i själva
verket innebära en fullt följdriktig utveckling, framkallad av förbudslag
stiftningen. Denna lagstiftnings frukter kunna nu inhöstas; men de be
finnas bittra.

Det vittnas från alla håll, att allmogen saknar medel till förvärven
och även saknar intresse för förvärven. Det vittnas, att om nu bulvan
hemmanen säljas, så finnas inga andra köpare än de minst önskvärda,
de s. k. skogsspekulanterna, som nu hålla sig framme, köpa till billigt
pris och uthugga skogen för att därmed betala köpeskillingar.

I detta dilemma har som vanligt höjts röster, som ropa på statens
mellankomst, staten skall köpa bulvanhelnmanen eller försträcka enskilda
jordbrukare medel till inköp.

1927 års riksdag skrev till K. 1faj:t och bad K. Maj:t undersöka
möjligheten för statsinköp och för låneverksamhet.

K. Maj:t hörde Domänstyrelsen, som svarade mycket kallsinnigt
ungefår som så, att Domänstyrelsen vore ett affårsdrivande verk och
ville köpa endast när så passade.

K. Maj:t har också hört den nyinrättade Egnahemsstyrelsen, som
svarade och avrådde från någon statens låneverksamhet till inköp av
bulvanhemman. Det vore varken ur köparens egen eller ur national
ekonomisk synpunkt lyckligt, att en jordsökande med hög skuld för
värvade ett bulvanhemman, där största värdet låge i skogen. Egna
hemsstyrelsen fann vidare, att försäljningar till skogsspekulanter vore den
ur olika synpunkter allra säQ1sta utvecklingen. Egnahemsstyrelsen drar
konklusionen och säger det förlösande ordet: låt bolagen behålla bulvan
hemmanen - nämligen dern, som bolagen förvärvat före den l ja
nuari 1926.



LAGSTIFTNINGEN ANGÅENDE BOLAGS JORDFÖRVÄRV 81

Över Egnahemsstyrelsens förslag ha alla norrländska länsstyrelser i
dessa dagar avgivit utlåtanden. Alla tillstyrka de förslaget i huvudsak;
och jag tycker mig riktigt höra ur K. B:s utlåtanden en suck av lättnad.

Egnahemsstyrelsen ställer emellertid villkor: för att ett bolag skall
få dispens på sitt bulvanhemman skall fordr~s att bolaget säljer jord
bruksdelen mycket billigt. Landshövdingen i Jämtlands län fullföljer på
ett. intelligent sätt tankegången: varje billig jordbruksförsäljning bör för- .
anleda till en skogskoncession för bolaget, även om jordbruket som säl
jes icke råkar höra just till den skogen; på detta sätt räddar lands
hövdingen in under metoden de rena ·skogsfastigheterna, som icke äro
förenade med något jordbruk. Även i annat avseende är detta utlåtande
av ett särskilt intresse. Egnahemsstyrelsen hade förutsatt, att för genom
förande av dess förslag skulle erfordras en lagändring eller lagförklaring.
Landshövdingen i Jämtland framhåller häremot med skärpa, att det visst
inte behövs vare sig lagändring eller lagförklaring : endast en mera smi
dig praxis. Och han antyder, att· spår av sådan praxis redan skulle
förekommit. Det har undgått mig.

Egnahemsstyrelsens uppslag är ju icke ur alla synpunkter fullt till
talande. Man kan icke alldeles utan skäl tala om att det premierar de
mera fördomsfria bolagen; och den paradoxala situationen skulle uppstå,
att bolag, som hittills satt upp en förnärmad uppsyn vid varje antydan
om förbindelse med någon bulvan, skulle komma släpande med sina bul
vaner och göra anspråk på koncession. Man skulle kunna tala om
en omkastning i bevisbördan: det blir nu vederbörande bolags sak att
styrka tillvaron av bulvanförhållande.

Men Egnahemsstyrelsens uppslag skulle mista sina förhatliga ino
ment, om K. Maj:t sloge in på den praxis överhuvud, att ett bolag,
som säljer jordbruk med husbehovsskog, äger att kompensationsvis er
hålla viss koncession till skogsförvärv . Då komnler jordbruket dit det
hör - och skogen kommer till den,' som vårdar skogen bäst.

6 - 29366. Nationalek. För. Förh. I929.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGE·NS
sammanträde den 17 oktober 1929.

Ordförande: Professor ELI F. HECKSCHER.

Det för aftonen uppställda överläggningsämnet :

Svenska statens lånepolitik

inleddes av riksgäldsfullmäktiges ordförande fil. dr Karl Hildebrand,
som yttrade:

Mitt ämne är en smula allmänt formulerat, men det tor.de vara ila
turligt, att jag begränsar det till det senaste skedet av de svenska stats
lånens historia, det skede, som började under 1850-talet och räcker än
i dag. Jag bortser sålunda från den äldre utvecklingen och anmärker
inledningsvis, att den svenska staten mot slutet av 18oo-talets förra
hälft var praktiskt taget skuldfri. Men nödvändigheten att följa med
den nya tiden medelst ett omfattande järnvägsbyggande framtvang från
I 850-talet en ny och högst betydande skuldsättning. Syftet med upp
låningen var sålunda från början produktivt och i de första utländska
låneavtalen förklarades uttryckligen, att de upplånade beloppen skulle
användas för järnväga·r. Det har sedan varit ett utmärkande drag i
den svenska statslånepolitiken, .att upplånta medel. användas för produk-·
tiva ändamål. De jämförelsevis få .avvikelserna bekräfta blott h·uvudre
geln. Ur denna synpunkt måste statsmakternas lånepolitik anses ha va
rit sund. Vid en jämförelse med andra länder får man emellertid ha i
minnet, att Sverige under här ifrågavarande tid icke dragits in i krig,
med all den statsfinansiella oreda, som säkerligen skulle ha blivit den
oundvikliga följden av ett fredsbrott. De speciella utgifterna under
världskriget blevo obetydliga i jämförelse med vad staten hade måst
utgiva i händelse den svenska neutralitetspolitiken icke kunnat upprätt
hållas.

7- 2g8I2. Nationalekon. Fören. Förh. I929.
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Tidsskedet från 1850-talet torde lämpligen kunna uppdelas i tre
perioder, av vilka den första slutar vid världskrigets början eller, för
bättre anpassning till statistiken, med 1913 års slut, den andra omfattar
åren 1914-1922 och den tredje tager sin början med år 1923. Jag
vill först i korthet söka karakterisera' de olika perioderna, varvid jag
speciellt stannar vid de upplånade beloppen och lånemedlens använd
ning, för att sedan belysa några viktigare, med lånepolitiken samhörande
spörsmål.,

Till den intresserade vill jag rekommendera en liten förträfflig ar
tikel av professor G. Kobb med rubriken »Sveriges statsskuld och dess
förvaltning» i Nordisk Administrativt Tidsskrift år 1928, vilken till viss
del kompletterar min framställning.

Statsupplåningen under tiden 1855-1913.

År 1855 började statslån lämnas till enskilda järnvägsanläggningar,
lnen i slutet av år 1857 utgjorde statsskulden endast 465,789 kronor,
inklusive riksgäldskontorets skuld för Göta kanals och ,Södertälje kanals
reparationsfonder, tillsammans 185,889 kronor. Sedan steg statsskulden
hastigt på grund av statens egna stora järnvägsbyggnader och ökad ut
låning till enskilda järnvägsföretag. Jag återkommer längre fram till
några intressanta detaljer i upplåningen och vill här endast sammanfatt
ningsvis lämna några uppgifter för hela perioden.

Under åren 1857-1913 upplånades inalles 1,046,1 miljoner kronor.
Kapitalrabatterna uppgingo till 55,9 miljoner, eller till 5,3 procent; jag
skall senare uppvisa, att de egentliga lånekostnad~rna dock icke nådde
denna genomsnittshöjd, utan att procentsiffran påverkas även av andra
faktorer. Under perioden infriades och konverterades 297,2 miljoner,
förnämligast medelst ny upplåning, och amorterades med skattemedel
120,6 miljoner. Vid periodens slut uppgick den fonderade statsskulden
till 628,2 miljoner, vartill kom en tillfällig upplåning av år 19 1 1-1913
å 20,1 n1iljoner. .

I enlighet med upplåningsprogrammet hade de upplånade medlen
placerats i produktiva företag, varvid märkes att nya utlåningsfonder
upplagts från år 1886. Lånemedlens placering redovisas vid slutet
av år 1913 sålunda:

» .

Statens järnvägar
Telegrafverket . .
Statens vattenfallsverk
Statens aktier. . . . . .
Statens utlåningsfonder . '.

428,4 lnilj. kronor
53,1
69,1

5,0
147,7

Sun11na 703,3 milj. kronor
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Totalbeloppet är avsevärt högre än totala statsskulden vid 1913
års slut, vilket beror på att skulden amorterats, men stateps fordringar
av de produktiva fonderna icke undergått annan minskning än genom
viss återbetalning av utlånade medel. I statsskulden ingår ett belopp
av 3,3 miljoner, motsvarande obligationslån, som staten övertagit till
sammans med vissa" järnvägar.

Perioden 1914-1922.

Denna period utmärkes aven snabbt växande statsskuld på grund
av krigstidens oerhörda påfrestning på statens ~assa. Det är ej blott
den fonderade skulden, som ökas, utan tillfälliga lånemedel användas i
stor omfattning till andra ändamål än de produktiva fonderna.

Den fonderade statsskulde.n ökades med obligations~ån å tillhopa
885,9 miljoner. Kapitalrabatterna uppgingo till ""25,1 miljoner eller 2,8

procent. Under perioden amorterades 49,1 miljoner. Någon konverte
ring, respektive inlösen av äldre lån förekom icke. Resultatet blev, att
den fonderade statsskulden växte från 628,2 miljoner i slutet av år 1913
till 1,465,0 nliljoner ultimo december 1922, vilket innebär vida mer än
en fördubbling.

Den tillfälliga statsskulden fick förut oanade dimensioner; i slutet
av 1918 var den uppe i 559,3 miljoner, men minskades successivt, så
att den i slutet av 1922 utgjorde 86,4 miljoner.

Det mesta av den fonderade upplåningen gick till de produktiva
fonderna, vilka på detta sätt - efter a.vdrag av återbetalda lånemedel 
tillfördes 894,1 miljoner, fö.rdelade sålunda:

» .

Statens järnvägar

Telegrafverket . .

Postverket . . .

Statens vattenfallsverk

Statens aktier . . . .

Statens utlåningsfonder .

Låneunderstöd . . . . •

F örlag till statsverket .

Spannlnålslagerhus n1. 111..

Varukredit åt vissa länder

370,5 111ilj. kronor

144,1

16,1

196,7

31 ,7

110,8

4,7

I 1,8

2,0

Sun1ma 894,1 n1ilj. kronor

Man finner här en större provkarta på p~aceringar än i slutet av
den första periode~, och vissa av dem voro allt annat än produktiva.
Förlaget till statsverket utgjorde 20,5 miljoner i slutet av 1918, men
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gick sedan ned igen~' .Till 'verkliga statsutgifter voro vid periodens slut
-aQvända"~37,7,miljoner, vilket är en dryg miljon mindre än ett år förut.

Störstq. delen' av: den tillfålliga statsskulden upptogs för krigstids
l\ommissionernas finansiering.' Utförliga redogörelser härför återfinnas' i
riksgälpskontorets årsböcker för 1921, 1922 och 192'3---"1924 och då det
här är fråga om en avslutad episod i statsupplåningens historia, an
ser jag onödigt att i detta sammanhang offra för mycket tid därpå.
Några data torde emellertid böra anföras. I slutet av år 1918 voro
kommissionernas skulder till 'riksgäldskontoret uppe i 416,4 miljoner, vil
~~t,. b:elp.]?p .succ~ssivt nedgick, så att vid 1922 års slut endast kvarstod
e~. bränslekommission~ns skuld å 5,5 miljoner, vilken reglerades finans~

~re.t i 9,23~ 1924. Krigsförsäkringskommissionens verksamhet lämnade
överskott, folkhushållningskommissionen kunde .själv återbetala sina kre
diter, me~ .industrikommis~ionen behövde ett tillskott ~ 5,7 miljoner och
l?~än~lekommissionyn. likaledes bidrag av skattemedel och anvisning å
kass~rQ~den å tillsamma~s 121,8 miljoner. För att minska ri~sgälds·

kontorets. anspråk, på riksbanken ingick kontoret i maj 1918 ett avtal
med 23 ,privatban,ker. om en. kredit å intill 550 miljoner kronor, å vilken
i; februari J919 uttagits maximibeloppet 410,9 miljoner. I september
1921 likviderade riksgäldskontoret sista delen av denna skuld.'

För underlättande av upplåningen inom landet för den kredit, som
enligt avtal med yissa främmande makter skulle ställas till utlandets för
fogande genom Svenska kronkreditaktiebolaget, slöt rik~gäldskontoret i
9~tob~r ~918 avtal med 20 privatbanker om en kredit å intill 100 mil
joner. .~tt ~ttag å .49 miljoner var maximum, och i december 1919 in
betalade riksgäldskontoret då återstående skuld. I januari 1922 likvide
rade kronkreditbolaget i sin tur sin återstående skuld till riksgäldskontoret.

Vid slutet av 1922 hade man kommit ganska långt på vägen till
normala förhållanden efter krigstidsfinansieringen ; krigstidskommissioner
nas skulder till riksgäldskontoret voro .i det allra närmaste likviderade
och återstoden inbetalades snart nog; även ett par andra krigstidsföre
teelser hade glidit över från det praktiska livet' till historien. Åren från
1923 års början utmärkas av ett fortsatt saneringsarbete, vilket, på
grund av krigstidens erfarenheter, blivit grundligare än vad väl eljest
varit fallet. Till en början måste emellertid stora belopp upplånas, filen
under 'de; senaste åren har .riksdagen varit varsammare med anslag att
täcka!s av' lånemedel. Då därtill kommit en starkt ökad insättning av
statsiristitutio·ners medel- i riksgäldskontoret, har låneernissionsverksamhe~



SVENSKA STATENS LÄNEPOLITIK

ten'j fått minskad omfattning. Innan jag· 'lämn~r .några silfer:~p.pgifter,

vill jag anmärka, att finansåret vid halvårsskiftet 1923" äridr~des :från
kalenderår till tiden 1 juli-3D juni, en förändring. som. dock ickegäne~

statens affårsverk, vilka ha kalenderåret kvar.. '
Under perioden har ny fonderad upplåning ägt· rum. å.tillsammans

497,4 miljoner. Häri ingår upplåning av statsinstitutioner å: 106, I mih
joner, fördelad sålunda (per 30 j uni 1929):. :.: l

Statens pensionsanstalt . . .

Postverkets pensionsfond . .

Telegrafverkets pensionsfond.

Pensionsförsäkringsfonden ..

84,6 luiljoner kr~n~r

6,5

10,0

Summa 106,1 miljoner kronor

I summan ingår ett belopp av 21,9 miljoner, som dåvarande Sta
tens anstalt för pensionering av folkskollärare' m.. fl. (numera Statens
pensionsanstalt) redan före 1923 överlämnat till .riksgäldsfullmäktiges
förvaltning och som till 1922 års slut fördes bland tillfälliga låne~

medel. Från 1923 års början ha dessa och därmed jämförliga medel
bokförts som fonderad statsskuld.

Den fonderade obligationsskulden ökades sålunda under perioden
med 391,3 miljoner, varå lämnats kapitalrabatter å, 7,5 milJoner, ·motsva-:
rande 1,9 procent. Amorteringen under perioden uppgick. till 4:8,8 Glil.;.
joner och konverteringar förekommo till belopp av 100,9 miljone~.Den.

fonderade statsskulden var den 30 juni 1929 1,812,8 miljoner.
I de produktiva fonderna placerades lånemedel under perioden till

ett nettobelopp (alltså efter avdrag av återbetalningar' till' riksgaldskon
toret) å 402,7 miljoner, fördelade på följande sätt:

Statens järnvägar. 117,2 iniIjoner .kronor

Telegrafverket . . : 97;9 .

Postverket. . . . . . . . . . . 10,2

Statens vattenfallsverk 33,9'»';

Statens reproduktiortsanstalt . . .'~. 0,04 » .

Statens aktier.... 33,8)

Statens utläningsfonder . '. 85,7 » , .»

Låneunderstöd . . . . 23;3» :

Förlag till statsverket. 4,3 » . j)

Spannmälslagerhus m. m. (återbetalat belopp) . t' - 10,li :! ».:'
Varukredit åt vissa länder. . . . . . . . 7,~ . ' .. »

Sun1n1a 402,7

. (De tre sista posterna i tabellen ha minskats och äro :n1inskrilng~beldppell'av~

dragna från summan av: de övriga 'posterna för att få. slutsUrIll11an).
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När jag i det" föregående angivit vissa slutsiffror för var och en av
de tre perioderna, så kan naturligtvis den anmärkningen göras, att de
på grund av sin olika längd ej äro jämförliga. Den första perioden
kunde lämpligen ha uppdelats på tre: den första tiden, k.onverterings
tiden och åren närmast före 1914, men mitt föredrag skulle därigenom
ha svällt ut för mycket, vartill kommer att en dylik uppdelning skulle
ha krävt ett vidlyftigt arbete, som jag vid lägligare tillfälle får taga itu
med. För att' i alla händelser ge mera jämförliga siffror har jag sam
manställt följande tabell:

Period I (1855- 1913, 59 år)

Period II (19 14-1922 , 9 år)

Period III (1/1 1923-30/6 1929, 6 1/2 år)

Ökning under perioden
av den fonderade stats
skulden efter avdrag av
konverteringslån och av
amorteringar, nominellt
belopp, medeltal per år

10,6 miljoner

93,0

53,5

Lånemedelsplacering
i de produktiva fon
derna, medeltal per år

I 1,9 miljoner

99,3

61,9

. Det är amorteringarna, som förklara, att placeringsbeloppen över
stiga belopp~n för skuldökningen. Under den andra perioden tillkom
mer den tillfälliga statsskuldens betydande ökning; den nedgick dock
före periodens slut. De första åren av den tredje perioden inverka hö
jande på medeltalen.

Statsskulden och de produktiva fondernas förräntning.

En stat svarar för sina skulder med sina tillgångar och, om så er
fordras, med folkets skattekraft. Svenska statens erkänt förträffliga kre
dit på den internationella obligationsmarknaden beror förnämligast på att
staten gått in för principen att upptaga lån för produktiva ändamål,
icke för löpande utgifter eller improduktiv placering, samt att statens
tillgångar väsentligen överstiga den totala statsskulden. Visserligen
gjordes under -och omedelbart e~ter världskriget avvikelser från regeln
om statsskuldens produktiva placering, men den snabbhet, varmed rät
telse åstadkoms härutinnan, har ytterligare befäst tilltron till statens kre
ditvärdighet. Ännu kvarstår en post å 25 miljoner »verkliga utgifter»,
bestridda med lånemedel, oreglerad, men även här" finnes nästan full
ständig täckning och beloppet motsvarar för övrigt blott något över en
procent av hela statsskulden. En jämf9relse med ett annat under världs
kriget neutralt land med god statskredit är synnerligen belysande.
Schweiz hade en farligare position i förhållande till de krigförande än
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Sverige och nödgades nedlägga högst avsevärda belopp på sitt .försvar
och sin krigstidsfinansiering i övrigt,. men har trots särskilda åtgärder
ej på långt när kunnat återföra, sina statsfinanser till normala förhållan
den. Enligt de senaste mig tillgängliga uppgifterna upptages allt
fortfarande en särskild krigsskatt, vilken från 1926 användes delvis till
statsskuldens amortering i allmänhet; skatten och vissa andra belopp
skulle 1926-1935 ge 360 miljoner francs till amorteringen. År 1924
var statsskulden l 1/2miljarder francs och hade då orsakats av mobilise- '
ringskostnader 'och brister i den ordinarie budgeten under ett fler
tal år.

, Efter denna lilla utvikning återkomnler jag till våra egna förhållan
den. Svenska statens i rikshuvudboken och i riksbanken bokförda till
gångar uppgingo den 30 juni 1928 till 3,2 'miljarder kronor (senare upp
gifter föreligga ännu ej), vilket belopp ger ett överskott utöver hela nu
varande statsskulden å 1,2 miljarder. Därjämte' finnas emellertid andra
tillgångar, vilkas värde är svårt att fastställa, men vilket säkerligen över
stiger en miljard (huvudsakligen fastigheter).

Oln jag stannar vid de stora statliga affärsverken (postverket, tele
grafverket, statens järnvägar och vattenfallsverk sanlt statens domäner
och riksbanken), så finner jag, att i dessa verk voro under år 1928 i
medeltal investerade 2,3 miljarder kronor med en förräntning år 1928
av 4,76 procent. De nämnda verken lämnade till statsregleringen för
finan~året 1928-1929 tillsammans 141,4 miljoner, vilket belopp 1;>ör jäm
föras med samma års utgifter för statsskuldens förräntning 86,6 milj 0- '

ner. Även denna sammanställning ger en förklaring till vår göda stats
kredit.

Riksdagen nöjer sig emellertid ej med dylika allmänna beräkningar,
utan har under de senaste åren allt bestämdare gått in för en detalj
gr.anskning av de olika produktiva fondernas förräntningsmöjlighet och
har i samband därlned utformat vissa direktiv, vilka förtjäna beaktande.
Kungl. l\iaj:ts regering har med anledning av riksdagens framställningar
eller av eget initiativ bidragit till denna nyaste utveckling på statslåne
politikens ~mråde och i flere fall bottna reformerna i utredningar av
riksgäldsko'ntoret.

Lånemedel ha från början gått nästan uteslutande till de prod':lk
tiva fonderna, till vilka riksdagen även lämnat anslag av andra inkomster
än lånemedel (vilka medel jag för korthetens skull kallar skattemedel).
Man har ibland velat däri läsa ut en medveten strävan från riksdagens
sida att skjuta till skattemedel, där den väntade förräntningen vore för
svag för att använda enbart lånemedel. Denna anticipation av riksda
gens senaste uppfattning är emellertid ej riktig, såsom ty?ligt framgår
av anslagen till statsjärnvägarna. Under åren 1855-1875 anvisades
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egentligen lånemedel, åren 1876-1882 så gC?tt som uteslutande låne
medel, 1883~1903 något mera än-hälften lånemedel och 19°2-1910
övervägande skattemedel. Anslagen till- norra stambanan äro lärorika:
åren 1886-1895 omväxlande låne- och skattemedel, 1897-1906 endast
skättemedel och -19°7--"-1910 blott 'lånemedel. Något genomtänkt pro
gram kari man ej utläsa ur dessa siffror. År 188 l förordade statsut
skottet lånemedel till norra stambanan; 1886 ansåg samma utskott rik
tigt att i mån av tillgång' anvisa skattemedel med hänsyn till den i bör
jan: antagligen ringa räntabiliteten; 1893 uttalade statsutskottet, att ba
nan måste färdigbyggas helt eller till största delen med lånta medel;
19°4 begärde Kungl. Maj:t lånemedel till fortsättningen, men riksdagen
anvisade skattemedel, enär någon inkomst ej vore att påräkna av ifråga
va~ande bandelar; 1907 lämnades lånemedel, 1912 skattemedelo. s. v.
Samma osäkerhet finner man beträffande andra fonder. Den 30 juni
1929 var fördelningen mellan låne- och skattemedel i statens affärs
verk följ ande:

Lå'llekajJital 7~ Skatte1Jledel 0/
/fJ

Postverket _. .25,5 miljoner 56,2 19,9 miljoner 43,8

Telegrafverket 293,3 9°,8 29,7 9,2

Statens järnvägar 9 14,3 81,7 2°5,3 18,3

St. vattenfallsverk . 298,5 9°,3 32,0 9,7

St. d0111äner 393,0 100,0

Tabellen ger ej större klarhet över principerna vid fördelningen.
Man lär väl komma sanningen närmast, om man antager, att det inom
riksdage~ funnits en mera oreflekterad motvilj a -mot att anvisa lånen1e
del, för den händelse skattemedel kunde stå till förfogande, och att ut
slaget ofta gavs av någon för tillfället ledande riksdagsman med bestänld
mening i frågan. Litet emellan formuleras emellertid den satsen, att
man borde föredraga skattemedel framför låneinedel till företag med svag
räntabilitet. Man. möter också - en växande mening att en produktiv
fond åtminstone borde ge skälig avkastning på kapitalets låneandel, så
att minst samma räntebelopp från fonden kunde upptagas på riksstatens
inkomstsida som statens egen ränteutgift för fondens lånekapital på ut
giftssidan. - Det var emellertid ej många fonder, som härvidlag fyllde
måttet. Inom riksgäldskontoret har uppgjorts en tabell över räntan på
det i varje produktiv fond investerade lånekapitalet och fondens över
skott i procent, ur vilken några exempel må anföras, gällande för affärs
verken 1927 och i övrigt budgetåret 1927-28.
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Beräknad .ränta å
disponerade låne-
medel, procent

Statens järnvägar . . 4,72

Telegrafverket .' .' . . . . 5,14

Statens vattenfallsverk . . 5,7.0

Allmänna järnvägslånefonden . 4,31

Bibanelånefonden . . 5,17

Egnahemslånefonden . . 5,07

RederiIånefonden . . . 4,10

Överskott i procent
fördelat på dispone

rade' lånemedel

Riksdagen avgav år 1924 en principförklaring rörande medelanskaff
ningen till statens utlåningsfonder, vilken är ägnad att. sprida klarhet
över denna del av lånepolitiken. Den innebär nämligen, att upplåning
för kapitalökning av nämnda fonder skulle anlitas endast i den mån full
förräntning å de upplånade medlen kunde erhållas, samt att till följd
därav den del av anslagen, som kunde förutses bliva improduktiv, skulle
bestridas av andra medel än lånemedel. Denna princip har sedan följts
vid anslag till utlåningsfonderna.

När' riksdagen låtit år efter år gå utan att sätta utlåningsräntan så
pass högt, att den motsvarar statens eget ränteutlägg, har ett förtäckt
anslag tydligen lälnnats åt låntagarna. Detta sätt för statligt stöd av
viss verksamhet måste anses olämpligt, då därigenom de verkliga kost
naderna för understödet ej bliva klarlagda. Det radikalaste medlet vore
givetvis att höja utlåningsräntorna och därigenom ernå önskvärd jäm
vikt, och denna utväg har valts i fråga om ett par fonder. Därest
emellertid statsmakterna vilja åsätta utlämnade lån lägre ränta än. den
staten själv vid sin upplåning får betala, kunde räntedifferensen utjätn
nas genom ett särskilt anslag ·av skattemedel såsoln bidrag till fondens
förräntning. Riksdagen har emellertid hittills icke velat gå in för en sådan
åtgärd, och den vore även så till vida osäker, som en riksdag ej kan
binda följande riksdagar. Man har i stället stannat vid att låta ansla
gen för ökning av fondkapitalet finansieras av dels låne- och dels skatte
medel i sådan proportion, att den beräknade ränteinkomsten å samman
lagda investeringen bleve tillräckligt hög för att uppväga statens ränte
utgift för den. del därav, som täckes av lånemedel. Därigenom lägges
hela u'tjämningsbördan på den riksstat, över vilken .varje riksdag kan
bestämma. Man möter här ungefär samma tankegång, som om ett in
dustriföretag beslutar en dyrbar anläggning med osäker. räntabilitet (t. ex.
en elektrisk försöksugn för stålproduktion) och bekostar den till avse
värd del eller helt med disponibla medel av annan ·nat r än lånemedel
sanlt avskriver detta belopp på omkostnadskonto. I .fråga om utlånings-o
fonderna sker ingen avskrivning av skatteandelen, eftersom den beräk-
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nas återkon1ma vid lånens återbäring, men man skall föra lånenledeI
och skattemedel åtskils. - Genom finansiering av de nya kapitalök
ningsanslagen till utlåningsfonderna i ökad utsträckning med skatteme
del kommer småningom en förbättrad räntabilitet att framträda å de i
fonden placerade lånemedlen, under förutsättning att man såsom nämnts
icke räknar med någon förräntning av skattekapitalet. Men ännu så
länge hava verkningarna av den ökade tillförseln av skattemedel icke
gjort sig nämnvärt gällande.

En annan uppgift, som riksdagen under senare åren gått in för,
är att med skattemedel täcka de belopp lånemedel, varmed utlånings
fonderna borde nedskrivås på grund av lidna förluster. 1926 års riks
dag begärde en utredning om sådana förluster i den mån de vara hän
förliga till de i fonderna placerade lånemedlen. På grund aven av
riksgäldskontoret och statskontoret verkställd utredning föreslog Kungl.
Maj:t riksdagen att med erforderliga belopp ur fonden för statsskuldens
amortering besluta täckande av förluster å några utlåningsfonders kapi
talbelopp med inalles 1,088,9°1 kronor (därav 806,668 kronor i allmänna
järnvägslånefonden) ; riksdagen beslöt i överensstämmelse därmed och
avskrivningen intogs i riksstaten för 1928~"I929. Samma år ställde
riksdagen nödiga medel till .riksgäldskontorets förfogande för täckning
av förlust å aktiebolaget Elektrolytverkens aktier, 1,010,667 kronor, samt
för återbetalning av 738,996 kronor tillfälliga lånemedel till dränerings
fonden. 1929 års riksdag fattade beslut om nedskrivning av utlånings
fonders kapitalbelopp med 477,553 kronor (därav 419,600 kronor i all
männa järnvägslånefonden) samt om täckande av 4,743,867 kronors låne
medelsförlust å järnvägen Limedsforsen-Särna. Samtliga dessa förlust
täckningar ha beslutats av riksdagen på Kungl. Maj :ts förslag att utgå
från fonden för statsskuldens amortering. Detta saneringsarbete kommer
att successivt fortsättas.

1926 års riksdags beslut om avsättning av rusdrycksmedel till fon
den för statsskuldens amortering avsåg i främsta rummet att i fonderade
medel ha täckning för det i utiåningsfonderna placerade lånemedelska
pital, som icke tillfullo förräntades. Därmed har man kommit in på
frågan om avskrivning med hjälp av nänlnda amorteringsfond även av
de icke fullt förräntade lånemedlen i utlåningsfonderna. Något beslut i
sådan riktning har dock ännu ej, fattats. I stället har riksdagen år 1929

på allvar tagit itu med ·statsjärnvägarnas avskrivningsfråga.
Frågan om avskrivning av oräntabla delar av def lånekapital, som

nedlagts i statens }·ärnvägsanläggningar, har länge utretts och diskute
rats; men meningarna ha brutits om den lämpliga uppdelningen mellan
räntabla och oräntabla delar och om bästa sättet för avskrivningen. Från
192 l har järnvägsstyrelsen uttalat sig för begränsning av kravet på för-
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räntning till det i statsjärnvägarna nedlagda lånekapitalet - i anslutning
till ett uttalande av 1918 års riksdag - men med hänsyn till bandelar,
som anlagts utan hänsyn till förräntningsmöjligheten, och till överbetal
ningen för alla under krigsåren och omedelbart därefter gjorda anlägg
ningar har en avsevärd avskrivning även å lånekapitalet visat sig vara
önskvärd.

1927 års riksdag uttalade .önskvärdheten av att en avsevärd del av
statens inkomster från Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag årligen måtte
användas till avbetalning av oräntabla delar av nämnda lånekapita1. Då finans
ministern i 1928 års statsverksproposition uttalade sig om avsättning av
rusdrycksmedel till fonden för statsskuldens amortering och i samband
därmed om viss avskrivning av utlåningsfonderna, tillade han, att amor
teringsfondens medel lämpligen borde användas även för avskrivnin
gar av andra lånemedelsplaceritlgar. Han ifrågasatte, att fonden skulle
kunna förslå till amortering även av det i statsjärnvägarna nedlagda
lånekapitalet och föreslog därför ingen sådan användning av malm
pengarna. Riksdagen fasthöll emellertid sin uppfattning om avskrivning
av vissa delar av statsjärnväg~rnas lånekapital medelst maln1pengarna
och anhöll om utredning av frågan. Under utredningens gång påvisa
des från riksgäldskontoret, att ett belopp av i runt tal 100 miljoner) ut
görande en del av den verkställda amorteringen huvudsakligen å lån,
som upptagits till statsbaneanläggningar, kunde disponeras för. en mot
svarande .nedskrivning av statsjärn vägarnas lånekapital. Detta förslag
vann finansministerns tillstyrkande och upptogs i 1929 års statsverks
proposition samt godkändes av riksdagen. Järnvägsstyrelsen hade hem
ställt om ytterligare, avskrivning av 140 miljoner medelst användning av
viss del av malmpengarna. Finansministern ansåg sig icke kunna till
styrka detta, men riksdagen vidhöll sin mening och anslog av malm
pengarna å riksstaten 2,3 miljoner till ytterligare nedskrivning av låne
kapitalet nled beräkning att i enlighet med ett annuitetsschema, som
uppgjorts i riksgäldskontoret, motsvarande avsättningar i stigande skala
skulle under trettio år göras och under nämnda tid de 140 miljonerna
bliva avskrivna.

Enligt Kungl. Maj:ts i juli 1929 utfärdade verkställighetsbestämmel
ser skall det i· statsjärnvägarna investerade kapitalet per den 3 I decelu
ber 1929 upp.delas på lånekapitaloch annat kapital samt 100 miljoner
överföras från kontot för lånekapital till kontot för annat kapital. Det
återstående lånekapitalet skall uppdelas på två underrubriker, den ena
lånekapital att finansieras med trafikinkomster och den andra lånekapi
tal att finansieras med andra medel än trafikinkomster, under vilken se
nare rubrik skall föras 140 miljoner. Varje år skall sedan det av riks
dagen extra lämnade nedskrivningsanslaget användas till nedskrivning
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av det under den senare rubriken kvarstående lånekapitalet och det ned
skrivna beloppet överföras till kontot för annat kapital än lånemedel.
Förfarandet kan synas krångligt och termen »finansieras b i Kungl. Maj:ts
beslut ter. sig en smula underlig, då det närmast är fråga onl förränt
ning. Huvudsumman är emellertid att lånekapitalet skall nedskrivas till
ett belopp, som statsjärnvägarna böra kunna normalt förränta med tra
fikinkomster, och att krav därpå skall fasthållas såsom ett minimikrav.

Beslutet rörande statsjärnvägarna kan givetvis få konsekvenser rö
rande andra· statens affärsverk.

När riksdagen sålunda gått in för nedskrivning med skattemedel av
lånekapital i de produktiva fonder, som icke kunna tillfullo förränta sitt
lånekapital, ha' invändningar rests däremot såsom onödigt strängt, enär
andra fonder giva ett överskott, som vida överstiger normal ränta, och
de produktiva fonderna tillsammans sålunda mer än väl förränta hela
statsskulden. Till stöd för riksdagens nya avskrivningsprogram kan dock
anföras, att åtgärder, som bidraga till att än mera förbättra svenska sta
tens . kreditvärdighet, kunna i en tid av nöd eller fara lända riket till
största nytta. Vi ha upplevat en ökning av vår statsskuld genom världs
krigets inverkan med mera än· en miljard och det undandrager sig vår
beräkning, vilken verkan en ny kristid skulle kunna utöva på statens
upplåning. Med hänsyn till framtida kritiska situationer förefaller riks
dagens omsorg om statens kredit vara berömvärd.

Till användningen av lånemedel hör på sitt sätt tillhandahållande av
garantifonder till Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveri
ges stadshypotekskassa, Centralkassor för jordbrukskredit samt de år
1929 . nygrundade Svenska skeppshypotekskassan och Svenska bostads
kreditkassan i statsobligationer, ehuru givetvis endast den del av ga~

rantifonderna, SOln eventuellt skulle behöva utnyttjas, bleve verklig stats
skuld. Den' till Kreditkassan av år 1922 lämnade garantifonden och
motsvarande kredit i riksgäldskontoret utgör ett förskott. Statens för
luster å krediten komma att täckas definitivt först i samband med den
slutliga avvecklingen av kreditkassan. För ändamålet har riksdagen för
övrigt redan avsatt betydande belopp skattemedel till en fond för mö
tande av förlusterna å kreditkassans verksamhet.

Smärre budgetreformer.

·Strävandet efter större reda och klarhet i statslånepolitiken har för
anlett ett par budgetreformer.

Vid 191 I års budgetreform fastslogs en bestämd skillnad mellan
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skattebudgeten och lånebuclgeten, men boskillnaden dem emellan var så
till vida bristfällig som återbetalda lånemedel och i anspråk tagna re
servationer å lånemedelsanslag ingingo på riksstatens inkomstsida under
rubriken »i anspråk tagna kapitaltillgångar» men disponerades å utgifts
sidan utan angivande av lånemedelskaraktären. Denna felaktiga föring
försvårar en överblick över lånemedlens användning. Från och- med
riksstaten för finansåret 1927-1928 har ändring skett, i det att åter
betalda lånemedel och disponerade reservationer av lånemedel redovisas
under rubriken »lånemedel».

I 1928 års statsverksproposition upptog fin~nsministern frågan om
avförande av rubriken »tillfålliga lånemedel». Dylika medel ha (utöver
vissa belopp under världskriget) anvisats för täckande av vissa anslags
behov av mera temporär karaktär, vilka icke lämpligen kunnat eller icke
omedelbart ansetts böra belasta skattebudgeten, och utgöra sålunda för
skott från riksgäldskontoret, avsedda att förr eller senare återbetalas till
detta verk. Efter verkställd utredning och på Kungl. Maj :ts förslag har
1929 års riksdag medgivit, att rubriken »tillfälliga lånemedel» skall utgå,
i samband varmed de med lånemedel bestridda »verkliga utgifter» över
föras till »fonden för förlag till statsverket». Framtida anslag av ifråga
varande slag skola utgå av lånemedel och uppföras såsom kapitalöknings
anslag under rubriken »fonden för förlag till statsverket». Förändringen
har trätt i kraft från början av innevarande finansår.

Sedan jag i det föregående sysslat med riksdagens lånepolitik, över
går jag nu till riksgäldskontorets upplåning och skuldförvaltning och
börj ar då med

Lånetyper, amortering och konvertering.

Under de första decennierna av tiden från -1857 emitterades för
nämligast -amorteringslån med amortering medelst uppköp, resp. utlott
ning eller enbart utlottning. Det första statsräntelånet var 1887 års lån,
men denna lånetyp har sedan blivit den vanligaste. Några korttidslån
och de båda dollarlånen ha haft bestämd återbetalningstermin, men löpt
utan amortering. År 1860 emitterades det första premieobligationslånet,
tydligen på förslag av det utländska lånekonsortiet. I april nämnda år
hade nämligen ett sådant konsortium övertagit ett lån å 8;4 miljoner
Thaler- (25 miljoner riksdaler riksmynt) av vanlig amorteringstyp, men i
juli ändrades kontraktet därhän att av sagda belopp 2 miljoner Thaler
skulle utgivas såsom premieobligationer, »som för andra staters lån blivit
utfärdade»., Under den- senaste tiden märkas 1918 års '-premieobligations
lån, konverterat till ett nytt och något ökat lån av samma 'typ år 1923,
samt 192 l års premieobligationslån.
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Svenska staten har således lån av fyra typer, på vilka den fonderade
skulden fördelar sig på följande sätt per 30 juni 1929:

4 amorteringslån (188o, 1886, 1890, 1899) saInt av staten över-

tagna län av amorteringstyp ä tillsan1mans . . . . . . .. 95,7 Iniijoner kronor

17 statsräntelån samt lån hos statsinstitutioner och fonder (106,z

Iniijoner) och annan permanent statsskuld (2,4 miljoner) till-

Sall1manS 1,275,7

3 lån utan an10rtering ll1en lned bestälnd återbetalningstermin

(1894 års lån och 2 dollarlån), tillsan1n1ans 222,0

2 pren1ieobligationslån . . . . . . . . . . . . .. __2_2_0_,0 _

SUffilna ° 1 ,812,8

Av amorteringslånen. är 1880 års lån slutamorterat år 1930. De
båda senaste lånen av denna typ amorteras antingen gen01TI uppköp i
marknaden eller eventuellt genom utlottning; denna valfrihet innebär en
avgjord fördel, i det att amorteringen vanligen kan ske genom uppköp
till kurser under pari. Samma amorteringssystem förekom för övrigt
beträffande vissa äldre lån. Den totala an10rteringen å de sedan år
1857 upptagna statslånen utgjorde den 30 juni 1929218,5 Iniijoner, varav
17°,1 miljoner falla på lån, som vid angivna tid ännu icke vara infriade.
Den obligatoriska amorteringen spelar numera en rnycket liten roll.

Frågan om amorteringslånens lämplighet har tidtals diskuterats rätt
livligt och principiellt torde man kunna säga, att denna låneform under'
vissa förutsättningar äger ett berättigande. Begreppet lån betecknar ju
för övrigt en kredit, som bör återbetalas. Om ett lån upptages vid ett
exceptionellt högt ränteläge, kan anlorteringstypen nled fördel komma
till användning, liksom den även i det fallet kan verka lockande, när
obligationerna emitteras till .underkurs och obligationsköparna kunna
räkna med att utöver fördelen av att den effektiva räntan är högre än
den nominella äga möjligheten till· snar inlösen av obligationer till pari
och alltså med en kapitalvinst. När 1919 och 1924 års dollarlån upp
togas i New York, omhuldades därstädes lån utan amortering men med
viss inlösningstermin, men sedan dess ha amerikanarna övergått till amor
teringstypen eller en blandad typ med exempelvis amortering av halva
lånet och slutbetalning av resten å viss termin. Så länge världens för
nämsta långivareiand föredrager amorteringstypen, kan den icke anses
vara föråldrad.

Olägenheten med amorteringslånen är, att man kan nödgas upp
låna dyra pengar för att återbetala billiga lån. Amortering samtidigt
med nyupplåning kan bereda svårigheter. Samma anmärkning drabbar
ej statsräntelånen. Denna typ kan enlellertid locka till onödigt stor
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skuldsättning, eftersom den årliga utgiften för lånet blott innefattar ränta
men icke amortering. ' När inga speciella anledningar finnas för amor
teringstypen, torde emellertid statsräntetypen tills vidare vara den när
mast liggande vid' fortsatt svensk statsupplåning.

Premieobligationslånen lämpa sig framför allt för exceptionella för
hållanden, då staten har ett större upplåningsbehov än vad som lämp
ligen kan täckas med vanliga obligationslån. Till deras förmån kan
också anföras, att de till viss grad lninska kapitalexporten för deltagande
i utländska lotterier.

För upplåning på kort· tid har man som lämplig typ statsväxlar.
Under 19 I 9 hade, riksgäldskontoret utsläppt växlar till 126 miljoner,
men fullmäktige ha icke haft anledning att. hålla uppe denna växelrörelse,
varför den 30 juni 1929utelöpande växlar blott uppgingo till 1,650,000
kronor.

En fond för statss~uldens amortering upplades 19°9, till vilken
speciella amorteringsfonder ingått. Under världskriget upphörde avsätt
ningar till fonden, men de återupptogas 1922 med en miljon per år.
Fullmäktige äga rätt ,att använda fondens medel till minskning av stats
skulden medelst uppköp av utelöpande obligationer eller till minskning
av ny upplåning. Det senare alternativet har hittills valts med hänsyn
till de höga räntesatserna vid ny upplåning. Enligt riksdagsbeslut av
år 1924 togos fondens medel till någon del i anspråk för avskrivning av
de förluster å utländska valutor, som uppkommit under kristiden.

Fonden för statsskuldens a~ortering tillfördes ränta till och med
budgetåret 1927-1928; år 1928 beslöt riksdagen, att den ej skulle för
räntas. Detta sammanhänger med ökad avsättning av rusdrycksmedel
till fonden. Grunderna för denna avsättning må här förbigås. Den be
löpte sig till 12,98 miljoner finansåret 1926-1927, 11,57 miljoner 1927
-1928 och 13,20 miljoner 1928-1929 samt har i riksstaten för 1929
-1930 beräknats till 18,1 miljoner. Från år 1928 har fonden fått vidgad
uppgift, i det att riksdagen med bifall till Kungl. Maj:ts förslag anvisat
fondmedel till täckande av uppkomna kapitalförluster å statens utlånings
fonder m. m. Beträffande dessa anslag av fondens medel vill jag hän
visa till här ovan i annat sammanhang lämnade uppgifter.

De statslån, som upptagas 1857-1879' förräntades efter nominellt
3,5 a 5 procents ränta; 1865 års tillfälliga lån till 6 procent. På grund
av lämnade kapitalrabatter blev den effektiva räntan högre, nämligen
4 a nära 6 procent (för 1865 års lån 8,1 procent). År 1880 vidtog en kon
verteringsperiod, varunder nya lån upptogos för det, mesta till nominellt
3 a 3,6 procent, effektivt 3,6 a 3,9 procent. In på 190o-talet börjar låne-·
räntan stiga och under och efter världskriget måste lån upptagas till
5 a 6 procent. År 1923 konverterades 1918 års premielån till ett nytt
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premielån och hösten 1929. har 1919 års dollarlån uppsagts till in
lösen den 15 december, i samband varmed ett konverteringslån (utan
nyteckning) upplagts närmast för dollarobligationer, som återköpts till
Sverige. Under konverteringstiden i september anmäldes till konver
tering 5,412 dollarobligationer av lånets 25,000 obligationer å 1,000 dollar
per styck, motsvarande 21,1 (a kr. 3,73) miljoner kronor. Konverteringen
i Amerika omfattade härav 45 obligationer.

1927 års lån och 1929 års konverteringslån voro av 41/2 procents
typ med viss kapitalrabatt, men i trots av att dessa lån placerats fullt efter
beräkning, har det ej varit .möjligt att konvertera femprocentslånen. An
ledningen får sökas i .det nära nog anarkiska förhållande, som rått i
förräntningshänseende, i det att högprocentiga utländska obligationer
sålts inom landet och olika penninganstalters . räntepolitik ibland gått
stick i stäv mot varandra; det mest drastiska utslaget därav var, att
samtidigt med att riksbanken i början av januari 192"8 sänkte diskontot
ett stort antal banker höjde inlåningsräntan. För en konvertering er
fordras en viss stabilitet å räntemarknaden, vilken icke inträtt. För
övrigt må anmärkas, att en konvertering från 5-procentiga till 41/z-pro
centiga obligationer med verklig fördel kan utföras blott om de nya
obligationerna kunna emitteras till, eller i det närmaste till, pari. Även
denna förutsättning har felats. År 193 l bliva ett sexprocentigt stats
räntelån å 94,1 miljoner och ett premieobligationslån å 100 miljoner
konvertibla.

Genom statsskuldboken har riksgäldskontoret kommit i nära för
bindelse med ett stort antal obligationsinnehavare. Den 30 juni voro
633,4 miljoner statsobligationer (utom premielånsobligationerna och dol
larlånen) inskrivna i statsskuldboken, d. v. s. 49,5 procent av motsv.a
rande totala obligationsbelopp. Av premieobligationslånen voro däremot
endast 16, I miljoner. eller 7,8 procent inskrivna.

Riksgäldskontorets ställning förstärkt och orsakerna därtill.
Emissionskurser och lånekostnader.

Under det ·senaste decenniet har riksgäldskontorets ställning vid
obligationslåneemissionerna blivit starkare, såsom framgår bl. a. av att
fullmäktige' .för det mesta haft medbestämmanderätt över emissionskur
serna och att de nedbringat lånekostnaderna.

Under den ·första perioden till och med ar 1913 tillgick en låne
emission i: regel på det sättet, att riksgäldskontoret sålde obligationer
till visst nominellt totalbelopp och till viss· kurs till ett finanskonsortium,
som sedan avyttrade, dem till av konsortiet bestämda kurser. Medlem-
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lnarna av konsortierna voro finanshus och banker i Frankfurt am Main,
Hamburg, Paris, London ffi. fl. börsplatser, ibland med ett svenskt in
slag. Riksbanken övertog första gången en del av ett lån år 1860,
Stockholms Enskilda Bank var första gången med år 186 l och Skandi
naviska Kreditaktiebolaget år 1866. Beträffande emissionskursen synes
riksgäldskontoret helst böra äga lnedbestämmanderätt, men Oln något för
slag i den riktningen tidigare framkom, vilket är mig obekant, kunde det
i alla händelser ej genomföras. Frågan kom i annat läge, då lånen emit
terades på den inhemska marknaden. Därvid har riksgäldskontoret i ett
flertal fall haft medverkan av riksbanken och svenska storbanker och vid
förhandlingarna har bl. a. avtalats kursen till allmänheten. I kontraktet
on1 1916 års lån intogs sålunda en bestämmelse om densamma och
denna praxis har bibehållits i samtliga inhemska lånekontrakt. När riks
gäldskontoret själv emitterat lån, har det helt naturligt fastställt emissions
kursen, vilket var fallet även i äldre tid. I fråga om 1924 års dollarlån
ingick i den amerikanske förmedlarens anbud ~ppgift om den kurs till
vilken lånet förutsattes kunna sälj as.

För äldre lån är det svårt att beräkna riksgäldskontorets kostnader.
En kapitalrabatt avräknades i regel, men den skulle ej blott giva över
tagarekonsortiet full ersättning för kostnader och provision utan även
inbegripa eventuell un~erkurs vid elnissionen. Extrenlerna i fråga om
kapitalrabatt äro 17 procent år 1888 och ingen kapitalrabatt 1866; i förra
fallet räknade konsortiet tydligen med en j ämförelsevis stor kapitalrabatt
till obligationsköparna och i det senare fallet nled en överkurs, som
konsortiet ägde att tillgodoräkna sig som ersättning, för kostnader och
provision. Ett ingående studium av emissionskurserna erfordras för att
få kännedom om emissionskostnaden utöver eventuell underkurs. Det
ålåg riksgäldskontoret att bekosta obligationernas tryckning. Vad stälTI
pelkostnader beträffar, betalade riksgäldskontoret dem ibland och kon~

sortiet ibland av kapitalrabatten eller av viss extra procent å lånbe
loppet.

Från senare tid är det lättare att erhålla fylligare uppgifter. År 1908
övertog ett konsortiurn ett lån å 3 miljoner ~ till en kurs av 94,5 pro
cent; emissionskursen var 98 procent och konsortiet behöll sålunda 3,5
procent och betalade själv stämplarna. Av 191 I års lån behöll kon
sortiet 5 procent av fast övertagna 60 miljoner francs och betalade
stämplarna. 1913 års lån övertogs likaledes mot 5 procent (skillnaden
mellan övertagarkursen 93,5 och emissionskursen 98,5 %), med rätt för
riksgäldskontoret att få del av överkurs över beräknade emissionskursen;
även i detta fall betalade konsortiet stämplar. '

Vid låneemissioner inom landet från år 1914 och till och med 1927
har provisionen tiU riksbanken och storbankskonsortiet utgjort en procent

8 - 29812. Nationalekon. Fören. Förh. I9 29.
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utom i ett fall 3/4 och två gånger något högre (1,5 och 1,25 procent).
Kapitalrabatten å dollarlånen till förmedlaren var vid emissionskurser
å 99,5 procent 3,5 procent 1919 och 2,98 procent 1924. I regel får man
räkna med högre kapitalrabatt vid en1issioner i utlandet än vid inhemska
emissioner.

Under den första perioden övertog riksgäldskontoret själv någon del
av ett låt;l, men dess obligationsförsäljning omgärdades med så många
inskränkande bestämmelser, att kontoret ej alls erkändes SOln i försälj
ningshänsende likställd med konsortiemedlemmarna. Numera övertager
riksgäldskontoret alltid en del av ett inhemskt lån och alltid som lika
berättigad med riksbanken och storbankerna. Riksgäldskontoret har också
ibland emitterat lån utan mellankomst av något konsortium. År 1923
misslyckades en sådan emission, men vid andra tillfällen har det gått
.så mycket bättre, t. ex. andra emissionen av 1914 års lån och premie
obligationslånen. Fördelen av samarbete med ett konsortium ligger däri,
att konsortiet fast övertager viss del av lånet och att konsortiemedlem
lnarnas organisation utnyttjas för emissionen. Riksgäldskontoret har
enligt min uppfattning haft en utmärkt hjälp av storbankerna, men det
ligger i sakens natur, att riksgäldskontoret ibland finner lämpligt att taga
emissionen i egna händer. Av de inhemska obligationslånen åren 1914

-1927 hade enligt en år 1928 gjord beräkning bankkonsortiet fast över
tagit 326,6 miljoner, riksbanken likaledes fast övertagit 86,9 miljoner
och riksgäldskontoret direkt sålt obligationer för 498 miljoner. Därtill
kommer kontorets upplåning av statsinstitutioner under samma tid med
82,8 miljoner. Bankkonsortieandelenmotsvarar 35,8 procent av obliga
tionslånen.

Förklaringen till denna ökade aktivitet från riksgäldskontorets sida
får allra först sökas i den betydande ökning av sparande och kapital·
:bildning inom landet, som möjliggjort inhemska emissioner till belopp,
som före kriget skulle ha förefallit fantastiska. Andra orsaker till den
utmärkta svenska statskrediten och riksgäldskontorets förstärkta ställning
ligga däri, att de svenska statsmakterna väl vårdat sig om den svenska
valutan och skött statsfinanserna på sådant sätt, att den extra krigstids
finansieringen på kort tid kunnat regleras och upplåningsbehovet minskas.
När riksgäldskontoret i avsättningar till fonden för statsskuldens amor
tering och i statsinstitutioners medel övertager nästan lika stora belopp
som de årliga lånemedelsanslagen i riksstaten, är det helt naturligt, att
dess ställning blir starkare.

I detta sammanhang må påpekas, att en ofantlig förskjutning inträtt i
statsobligationernas placering inom och utom landet. . Enligt gjorda be
räkningar voro 9 procent av obligationsskulden år 1912 placerade inom
landet, 8 procent år 1913, men 82 procent år 1928.
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Sedan år 1920 utger riksgäldskontoret en årsbok· med utförliga redo
görelser för statsskuldväsendets olika moment och den. däri frainlagoa
oförbehållsamma redovisningen har flerstädes i utlandet, enligt vad som
framkolnmit, ökat förtroendet för riksgäldskontorets förvaltning.

Riksgäldskontorets konstitutionella ställning.

Avslutningsvis vill jag beröra riksgäldskontorets konstitu~ionellaställ
ning, vilken. har ett 'visst inflytande på formerna vid upptagandet. av
statslån. Den är för övrigt så egenartad i förhållande till vad som ..är
stadgat Oln statslån och statsskuldförvaltning i andra länder, att ett kort
omnärrlnande synes mig tillhöra dagens ämne.

Enligt regeringsformen § 66 står riksgäldskontoret under riksdagens
styrelse, inseende och förvaltning med riksdagens uppdrag att »)omb.e
sörja» rikets gäld, vartill hör dels förvaltning av redan förefintliga stats
lån och dels upptagande av nya lån. Den verkställighet av riksdagens
beslut, sonl eljest tillkommer Kungl. Maj:t, är beträffande upplåningen
överlämnad till fullmäktige i riksgäldskontoret, vilka både inom och utom
landet i förevarande hänseende representera den svenska statsnlakten.
Det är sålunda riksdagen och icke Kungl. Maj:t, som är riksgäldskon
torets principal, vilken utfärdar reglemente för fullmäktige och lämnar
dem vissa uppdrag. Riksdagens bankoutskott har att å riksdagens vägnar
avgöra mindre viktiga, riksgäldskontoret berörande frågor och att i övrigt
förbereda kontorets frågor till riksdagens avgörande, enär kontoret icke
äger vända sig direkt tIll riksdagen. Det är dock statsutskottet, som
till fullmäktige avlämnar det s. k. stora kreditivet. Riksdagens kontroll
utövas genom bankoutskottet och statsrevisorerna. Riksgäldsfullmäktiges
ordförande och deputerade överlägga lned bankoutskottet på dess kal
lelse eller på egen därom gjord hemställan och fullmäktige äga även
rådföra sig med statsrevisorerna.

Det förefinnes helt naturligt ett samarbete även mellan riksgälds
kontoret och regeringen. Å riksdagens vägnar skall riksgäldskontoret
tillhandahålla regeringen de båda kreditiven under vissa i grundlagarna
fastställda förutsättningar, varjämte fullmäktige genom reglementet äro
bemyndigade att på Kungl. Maj :ts beslut bereda tillgång till kassaför-

. stärkning åt statsverket. Någon begränsning av försträckningens belopp
är icke bestämd. Fullmäktige skola vidare begära Kungl. Maj :ts garanti
å nya statsobligationer. I sistnämnda hänseende har en viss förskjut
ning i formerna inträtt från slutet. av 1850-talet, vilke.t ej saknar sitt in
tresse.

När den nya statsskuldsperioden började, var man tydJigen ej klar
på hur man i alla avseenden skulle gå till väga. År 1855 emitterade
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riksgäldsfullmäktige ett inhemskt obligationslån å 3 miljoner riksdaler
riksmynt, vilket emellertid misslyckades, så att endast 279,900 riksdaler
inflöto~ Rikets ständer hade bemyndigat fullmäktige att upptaga ett in
hemskt lån och därvid fastställt en del detaljer samt anhållit om Kungl.
Maj:ts nådiga fastställelse. Sådan gavs också och åberopas i obligations
texten. Med 1858 års obligationslån begynner en lång serie utländska
lån, vilkas detaljer till det mesta bestämdes av de utländska övertagare
konsortierna, vilket förklarar, att riksdagen ej längre kunde fatta beslut
om detaljerna. Riksgäldsfullmäktige bemyndigades till och med att av
göra, om lånet skulle emitteras inom eller utom landet. Märkligt är,
att Kungl. Maj:t den 29 september 1857 fastställde rikets ständers be
slut om lånets upptagande och därefter, sedan fullmäktige träffat avtal
med ett utländskt konsortium, den 17 februari 1858 lämnade sin garanti
för lånet. Denna praxis fortsätter till och med 1875 års lån. Man finner
således den olikheten med sedvanlig utländsk praxis, att riksdagen tager
initiativet till lånetransaktionerna. Kungl. Maj:ts godkännande av be
slutet anses emellertid vara erforderligt, varigenom man erhåller en mot
svarighet till lagformens användning vid beslut om .statslån i flertalet
andra länder. Dessutom lämnar Kungl. Maj:t sin garanti å lånet samt

,utfärdar ibland en tredje kungörelse om rätt för allmänheten att av
lämna förfallna statsobligationskuponger vid skattebetalning. Vid in
hemska låneemissioner är praxis en smula vacklande, i det att Kungl.
Maj:ts garanti icke' finnes påtecknad obligationerna av 1869 års korta
obligationslån. Med 1876 års lån ändras praxis, så till vida som Kungl.
Maj:t ej längre fastställer riksdagens beslut om lånet, utan riksgäldsfull
mäktige på basen av enbart riksdagsbemyndigandet träffa avtal med ett
konsortium, varefter Kungl. Maj:t på ert gång fastställer riksgäldsjull
ntäktiges beslut och lämnar garanti å lånet. Härmed försvinner lagfor
men från lånebesluten och riksdagens författningsenliga ensamrätt över
statsupplåningen har även forn1ellt klargjorts.

Den' praxis, som inaugurerades 1876, fortsättes till och med 1913 års
lån. Riksdagen ger generellt lånebemyndigande, riksgäldsfullmäktige
träffa vanligen avtal med ett övertagarekonsortium~däri de förbinda sig
att »söka utverka» Kungl. Maj:ts garanti å lånet, oc~ denna garanti
lämnas på fullmäktiges hemställan i så god tid, att meddelande därom
kan intagas i obligationstexten. Vid 1887 års inhemska obligationslån'
finnes intet omnämnande av garantien i obligationstexten, varav fram
går, att man C:lnsåg den erforderlig framför allt för utländska obligations
kÖ'pare, vilka ej kunde känna till riksgäldsfullmäktiges konstitutionella
ställning utan voro vana vid att ett lands regering upptoge statens lån.
Den verkliga innebörden av garantien har för övrigt aldrig prövats. Om
Kungl. Maj:t före 1876 vägrat sin fastställelse å riksdagens lånebeslut
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eller under tiden 1855- l 9 13' ej lämnat sin lån~garanti,: lär väl riksdagens
beslut ha blivit erkänt och gällande' ensamt, liksotn väl även riksgälds
fl~llmäktiges' kontrakt med utländska konsortier ägt bestånd, eftersom
fullmäktige blott utfäst sig att söka utverka garantien. Men något så
dant· fall har aldrig inträffat.

Från år 1914 ändras formerna än en gång; i det att Kungl. Maj:ts
garanti ej längre meddelas före obligationernas tryckning och. intet om
garantien sålunda kan införas i' obligationstexten . När lånen ha emitterats
inom landet, har en anknytning tydligen skett till formen för 1887 års
inhemska lån. Här tillkommer den praktiska synpunkten, att Kungl.
Maj :ts garanti lämpligen bör lämnas först då ett obligationslåns slut
sunlma är känd. Riksgäldsfullmäktige måste äga möjlighet att ut
lämna obligationer av ett visst lån även efter den första stora emissionen,
i det att postsparbanksinsättarna äga rätt att för sina insättningar tillösa
sig statsobligationer av vanlig typ och det dessutom inträffar, att stats-
·institutioner vilja placera fondmedel i sådana obligationer (vanligen genom
inskrivning i statsskuldboken). När så ett -nytt statslån emitteras, kan
det förra avslutas och .på fullmäktiges hemställan meddelar då Kungl.
Maj:t sin garanti å lånet med det av fullmäktige uppgiv~a totalbeloppet.
Garantien kan på detta sätt komma att lämnas ett par år sedan lånet
ursprungligen emitterats. Garantien har hela tiden varit av formell art
och är det för närvarande i än högre grad. Då numera svenska stats
obligation~r och riksgäldskontorets befattning med dem äro bättre kända
utomlands än före kriget, skulle garantien utan olägenhet kunna för
svinna; den har ingen betydelse för obligationerna och t1;tgör ingen reell
del av Kungl. Maj:ts befogenheter. Viktigare än den formella garantien
är, att konungens ombud, som vanligen är finansministern, underrättas
om en viktigare låneoperation och att han i likhet med riksbankschefen
kallas till det fullmäktiges sammanträde, där lånebeslutet skall fatt~s och
där han uttalar sin och regeringens mening i lånefrågan till protokollet.
Skulle han därvid anmäla en. från fullmäktiges uppfattning avvikande
mening, vilket mig veterligen aldrig hänt, äga fullmäktige att ensamma
fatta beslut i lånefrågan, me.n regeringens invändningar föreligga då till
statsrevisorernas och bankoutskottets ~ännedom. Jag vill tillägga, att i
avtalen om dollarlånen intet nämnes om Kungl. Maj:ts garanti. På fram
ställning av den amerikanske låneförmedlaren har den svenske ministern
i Washington påtecknat lånekontraktet och därmed faktiskt intygat, att
obligationerna äro utställda i författningsenlig ordning.

Det finnes flera frågor än upplåningsfrågorna., där ett samarbete
lnellan riksgäldsfullmäktige och regeringen kan förefinnas. Av gammalt
synes riksdagen ha haft en viss farhåga för att regeringen skulle vilja
utöva olämplig påtryckning på fullmäktige, och på den grund har den
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bestämmelsen i reglementet tillkommit, att fullmäktige ej äga företaga
någon överläggning i närvaro av konungens ombud, ifall ombudet, utan
att av fullmäktige därom vara anmodad, skulle vid deras sammankomst
sig infinna (§ 47). Denna relikt från gången tid är numera betydelse
lös och den isolering, som bestämmelsen tycks stadga för fullmäktige,
existerar ej i verkligheten. Tvärtom äro fullmäktige alltid beredda att
på anmodan av departementschef göra utredningar i frågor, där fullmäk
tige äga tillgång' till det nödiga materiale't, och besvara underhandsför
frågnin'gar. Fullmäktige göra ej sällan framställningar hos finansministern
eller andra departementschefer och antalet remisser från departementen
ökas oavlåtligen. Riksgäldskontoret infogas sålunda allt mer såsom en
levande del i den svenska statsförvaltningen, vilket kan ske utan rubb
ning av riksgäldskontorets konstitutionella ställning såsom ett riksdagens
verk.

Vid behandling av lånefrågorna intager riksgäldskontoret en mycket
självständigare ställning än flertalet andra länders regeringar, vilka hand
lägga dylika ärenden, något som kan vara av intresse att påvisa.

I flertalet länder' tillkomma beslut om statsupplåning såsom lagbe
slut under medverkan av regering och riksförsamling. På många håll
innefattar den senares beslut ej blott ett bemyndigande till regeringen
att upptaga lån till visst belopp utan även detaljföreskrifter om låne
villkoren~ I Danlnark framlägger finansministern i folketinget förslag om
statslån. Så skedde exempelvis den 2 april 1928, då finansministern
redogjorde för de lånevillkor, som preliminärt avtalats med ett inhemskt
konsortium. Vid nästa dags plenum uppstod en ingående debatt med
kritik av övertagningskursen och emissionstiden. Så gick frågan till
finansutskottet, vilket i samarbete med finansministern förordade vissa
ändringar i det första regeringsförslaget. Först folketinget och sedan
landstinget antog utskottsförslaget, det senare efter debatt. Härmed må
jämföras behandlingen i lettiska representationen av det s. k. tändsticks
lånet. Även i Norge kan stortinget utförligt behandla statslåneförslag,
sorn regeringen framlagt. I Frankrike kunna likaledes stora debatter
uppstå i lånefrågor, och då ett förslag r~mitterats till deputeradekam
marens budgetkommission, förlorar finansministern vanligen i väsentlig
grad kontrollen över behandlingen.

Öppna diskussioner i en' riksförsamling medföra speciella svårigheter,
bl. a. därigenom att ett finanskonsortium, som förhandlat om överta
gande av ett statslån, måste räkna med ändringar av villkoren och på
den grund ej kan före parlamentets behandling fornlulera sina lägsta
krav på den låntagande staten; det vill ha en marginal. Under diskus
sionen i parianlent och tidningspress kunna för övrigt sådana uttalanden
fällas, som göra en uppgörelse med konsortiet svår att uppnå. Det är
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lned andra ord icke affärsmässigt att på detta sätt handlägga statslåne
frågor, utan ur landets synpunkt är upplåningsbeslutets uppdragande åt,
ett fåtal personer vida att. föredraga.

Hos oss skapas förutsättningen för en fullt affärsmässig hand
läggning av statslånefrågorna genom riksdagens uppdrag till riksgäld~

fullmäktige att å riksdagens vägnar fatta beslut om ett statslåns storlek,
om enlissionstiden, om dess upptagande inom eller utom landet och om
alla villkor i övrigt. Jag har personlig erfarenhet av att utländska finans
män fäst sig vid detta system såsom ofantligt mycket bättre än det nyss
skisserade med öppna parlamentsdebatter och alla störande moment, som
genom dem komma in i förhandlingarna. Förklaringen till den vida
fullmakten åt fullmäktige är att riksdagen betraktar dem som sina för
troendemän i detta ords verkliga betydelse. Häri ligger det svenska
systemets kärnpunkt.

Härefter yttrade sig:

Professor E. Heckscher: Om man skulle rikta någon kritik nlot dr
Hildebrands inledningsföredrag, borde den väl bestå i att han kom med alltför
litet tvivelaktiga påståenden och att han därför icke' givit oss anledning till
opposition. Enlellertid finns det många frågor att behandla i detta samluan
hang, och för att få i gång diskussionen skall jag be att få ta upp ett par
av dem.

Vad först beträffar frågan on1 omfattningen av statens upplåning, beror
den på i vilken grad luan låter statens affärsdrivande verk och övriga kapital
placeringar växa. Jag förmodar enlel1ertid,. att det råder, ganska stor enighet

,om att man åtminstone under fredliga förhållanden icke bör använda låne
medel i större utsträckning än att man kan påräkna att få igen tillräckligt
stora belopp för att täcka ränteutgifterna för lånen. Den satsen torde få be
traktas såsom en tyst förutsättning för vår diskussion.

Nästa fråga blir i vilken utsträckning det belopp som man vill disponera
inom denna ram skall bestå av lånemedel eller av andra statsinkomster, d. v. s.
av skattemedel. Dr Hildebrand betecknade det som önskvärt eller välkonlmet,
att riksdagen givit vissa nya direktiv Oln att' en större del än tillförne skulle
för framtiden täckas av skattemedel, därför att det skulle medföra större
trygghet. I och för sig är det bra med så stor trygghet som möjligt, men
å andra sidan är det osäkert vilka gränser man under sådana förhållanden
får, eftersom den största tryggheten skulle bli följden av att icke alls låna
upp något utan ta alltsammans av skattemedel. Men detta skulle å andra
sidan rnedföra andra verkningar som icke vore lika välkomna, nämligen ökad
skattebörda och därmed nya, sämre skatteformer.

Det förefaller därför nyttigt att anlägga en mer differentierad synpunkt
och fråga sig vilken betydelse statens upplåning har för landets näringsliv
sonl helhet. I detta avseende har det inträtt en väsentlig förändring i situa
tionen sedan förkrigstiden. Statens upplåning var då en form för kapitaliln
port och därvid det naturliga sättet för oss att öka landets kapitaltillgångar
ll1ed anlitande av det utländska sparandet, därför att staten kunde få lån till
lägre ränta än enskilda låntagare. I denna stund förhåller det sig däremot.
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alldeles tvärtom, så att Sverige är ett av de kapitalrika länderna i världen
och att vi därför ha kapitalexport i stället för kapitalimport. Staten lånar
därför också i stort sett uteslutande på den inhemska Inarknaden, där lånen
ställa sig billigare; men man ökar en1ellertid icke landets kapitaltillgångar
genom att låna inom landet. Detta skulle möjligen kunna anföras son1 skäl
för att använda skattemedel i större utsträckning än före kriget.
. Men häremot står olägenheten av det större skattetrycket, när vi redan

nu ha en lnycket stor skattebörda jän1fört med tiden före kriget. Den enk
laste lösningen på problenlet vore då att icke vidare utvidga statens affärs
drivande verk; n1en lnåste lnan trots allt fortsätta att utvidga dem, tror jag
att hänsyn till skattebördans ökning är den viktigaste synpunkten. Därför
krävs det försiktighet vid överflyttning från lånemedel till skattemedel. För
egen del hyser jag för övrigt ingen tvekan on1 att man över huvud taget icke
skall taga så mycket kapital i anspråk för den offentliga verksalnheten.

De övriga punkter som jag här skulle vilja beröra äro av mera begränsad
och teknisk natur. I en. artikel i })agens Nyheter i februari i år tillät jag
mig påpeka, att det nuvarande redovisningssättet är ofantligt förvillande och
förvirrat. Speciellt gäller detta fonden för statsskuldens amortering, som icke
alls är vad den ger sig ut för att vara. Denna fond amorterar nästan ingen
statsskuld, och det är icke heller meningen att den skall göra det. Någon
sådan amortering äger över huvud taget icke rum annat än i den n1ån en
amortering är obligatorisk, och år 193 I försvinner vårt enda återstående stora
amorteringslån. I verkligheten användes fonden därför som en maskerad forn1
att använda skattemedel i stället för lånemedel till kapitalökning. Det är
mycket svårt att förstå vad lnan vill· vinna n1ed detta. Varför kan n1an icke
lika gärna öppet säga ifrån, att vi använda så lnycket mera av skattemedel
för kapitalökning som det belopp varmed vi nu öka fonden för statsskuldens
amortering? Det vill förefalla som om man med lätthet borde kunna stryka
utjämningsfonden och därigenon1 vinna större klarhet.

Som budgeten nu är uppställd, blir saken ännu n1era förvillande. :För
varje särskilt utgiftsändamål anges näiniigen alltid hur lnycket som skall täckas
av lånemedel och hur mycket av skatteinedel. Varje dylik uppgift är emel
lertid oriktig, därför att det som anges skola täckas av lånemedel i själva
verket delvis täckes genom avsättningarna till fonden för statsskuldens alnor
tering, och dessa avsättningar äro icke lånemedel utan skattemedel.

Mitt andra, lnera revolutionära önskemål är elnellertid en ändring just i
fråga om detta redovisningssätt. Det förefaller nämligen icke önskvärt eller
ens lämpligt att man säger sig anslå till olika ändan1ål så och så mycket av
lånemedel och så och så mycket av skattemedel, ty uttrycket är meningslöst.
Alltsaminans går nämligen in och ut ur statskassan, och man kan icke peka
på de slantar som ha vandrat dit eller dit. Vad man ursprungligen avsåg
lTIed reformen på den punkten var att upplåningen skulle stå i visst förhål
lande till den affärsverksamhet eller över huvud taget den ekonomiska verk
samhet staten utövar. Detta var en alldeles riktig tanke, och man föreställde
sig väl knappast då att det skulle föranleda en så naiv tro som att de sär
skilda pengarna skulle gå till särskilda ändamål. Av de diskussioner SOITI
under de senaste åren förts i riksdagen, av Järnvägsstyrelsen och andra ser
det emellertid ut som Oln den föreställningen i alla fall funnes och ansågs
böra ligga till grund för åtgärder. Härigenom har en rent formell omstän
dighet blivit en realitet.
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Också på denna punkt borde det vara lätt ·att åstadkomma en ändring
med bevarande av grundtanken i 191 I års budgetreform. Man behövde bara
i motiven, d. v. s. i finansministerns yttrande till statsrådsprotokollet, sätta'
in att det och det anslaget avsåg en bana av rent strategisk natur, det och
det anslaget en bana som kunde väntas ge normal avkastning, det och det
anslaget ett kraftverk som också kunde förräntas o. s. v.; på grund därav
borde man sedan beräkna att så och så mycket skulle tagas av resp. låne
lnedel och skattemedel samt alltså tillsammans så och så mycket av vardera.
På själva ~nslagen till de olika ändan1ålen skulle däremot ingen sådan upp
delning äga rum. Det bleve då i realiteten detsamma som nu sker, Iuen
luan skulle då icke inge den föreställningen att för ett visst bestämt ändan1ål
anvisats ett bestämt belopp av skatte- eller av lånemedel. Man skulle då
icke längre behöva riskera att få höra exempelvis Statens järnvägar begära
att få avskriva en del av sitt kapital för att kunna ge normal förräntning på
lånemedlen, under det att skattemedlen icke skulle behöva förräntas. Det
är nämligen en meningslös synpunkt på järnvägsekonomi varifrån pengarna
komma; järnvägarnas ekonomi skall bestämmas efter helt andra normer. Just
denna Järnvägsstyrelsens framställning visar att de nuvarande metoderna locka
till materiellt felaktiga slutsatser. Den mer tekniska frågan har då upphört
att vara betydelselös och en ändring är påkallad.

Dr Hildebrand : Jag skall be att få börja lned den sista punkten i
professor Heckschers anförande. Han hävdade den satsen, att det är nonsens
att dela upp de särskilda anslagen till de produktiva fonderna i lånemedel
och skattemedel, därför att ingen människa kan följa varje krona och säga,
att den kommit dit eller dit. Såvitt jag förstår, förväxlar professor Heckscher
därvidlag fullständigt kassarörelse och bokföring.

Jag kan taga ett exempel från affärslivet. Ett bolag vill utföra vissa
nyanläggningar och upptar fördenskull ett lån. Då pengarna flyta in, sättas
de in på bankräkning tillsammans med de löpande inkomsterna på bolagets
verksamhet. När kassan sedan behöver förstärkning för att möta driftkost
naderna eller för likvider av nyanläggningarna, tagas de erforderliga beloppen
ut från banken. I denna kassarörelse tänker man icke alls på om den och
den kronan ursprungligen härrör från lånet eller från de löpande inkomsterna.
Den bolagsledning skulle emellertid. råka illa ut, som icke noggrant i bok
föringen hölle reda på att ett belopp motsvarande lånet verkligen användes
till ökning av bolagets tillgångar. Hade lånen1edel lättsinnigt använts till
löpande utgifter, skulle både vinst- och förlusträ;kningen och balansen se rätt
så ledsamma ut.

På samma sätt förhåller det sig ifråga om statens kassarörelse och bok
föring. Man behöver icke i kassaröreisen tänka på om en krona hör till
lånemedel eller till skattemedel, men bokföringen måste oronas så, att de
produktiva fonderna debiteras så och så mycket skattemedel och så och så
mycket lånemedel.

Det föreligger härvidlag också en annan likhet med det praktiska affärs
livet. Det är ett fullt berättigat krav, att de produktiva fonderna skola hållas
uppe i sitt verkliga. värde. För att få tillgångarna upptagna till sina verkliga
värden, företar man i det enskilda affärslivet avskrivningar, så och så många
procent på fastigheter, så och så många procent på maskiner o. s. v. Staten,
som icke upprättar någon vinst- och förlusträkning eller någon balans på
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san1ma sätt som sker i det enskilda affärsföretaget, förfar" icke på detta sätt,
men man vill så långt det är möjligt tillämpa vissa klara och enkla ekono
miska regler. Låt oss antaga, att i en utlåningsfond räntefoten satts så lågt,
att ränteinkomsterna omöjligen kunna förränta hela fonden. Ett enskilt företag
skulle i motsvarande situation skriva aven del av fonden. Staten gör icke
några avskrivningar, men riksdagen har i stället gått in för den principen, att
i ett dylikt fall fonden skall delas upp i två delar, av vilka den ena delen
skall bestå av lånemedel och den andra delen av skattemedel, och propor
tionen skall avpassas så, att lånemedlen erhålla full förräntning av fondens
totala avkastning, under det att skattemedlen icke förräntas. Man för så att
säga de senare inom linjen såsom en särskild del av statens tillgångar. I
praktiken erhåller man på detta sätt samma resultat, Soln om en avskrivning
hade ägt rum.

Jag vill sedan övergå till frågan om fonden för statsskuldens amortering.
Professor Heckscher gjorde gällande, att den i riksstaten angivna' proportionen
mellan lånen1edel och skattemedel förrycktes genom avsättningarna till denna
fond, därför att riksgäldskontoret använde dessa avsättningar i stället för att
verkställa ny upplåning. Även på denna punkt förefaller det mig, som om
professor Heckscher sammanblandade frågan om hur pengarna användas med
frågan om hur bokföringen är ordnad, och jag tror därför, att hans farhågor
för att detta skulle trassla till saken äro fullständigt överdrivna.

Jag vill i detta sammanhang också påpeka, att riksdagen själv har be
slutat, att fonden för statsskuldens amortering även skall användas för av
skrivning av redan förlorat fondkapital. Riksgäldsfulhnäktige ha rätt mycket
att göra n1ed de enskilda järnvägar, som ha fått statslån. Det visar sig då
och då, att ett järnvägsbolag har förlorat så stor del av sitt kapital, att det
borde inställa sin rörelse och gå i konkurs. Detta vore emellertid synnerligen
ogynnsamt, ty då måste antingen järnvägen nedläggas eller Statens järnvägar
övertaga den, n1en Statens järnvägar har intet intresse av att syssla lned små·
banor här och var i landet. Det är då bättre att riksdagen beslutar ned
skriva statens fordran, så att icke en så stor d-el av kapitalet kan anses vara
förlorat. Därigenom kastar man ansvaret för järnvägsdriftens upprätthållande
på bolaget och dess delägare och Statens järnvägar slipper ifrån saken. Så
dana nedskrivningar skola tagas från fonden för statsskuldens amortering, som
därn1ed fått en alldeles ny uppgift.

Det är vidare att märka, att riksgäldsfulln1äktige ha full frihet att välja
mellan att använda dessa medel för att lninska erforderlig ny upplåning eller
att verkställa amortering å. den gamla upplåningen. Det kan mycket väl
tänkas sådana förhållanden, att fullmäktige finna det lämpligt att icke som
nu använda medlen för att minska den nya upplåningen utan för att göra
uppköp av statsobligationer i marknaden och därigenom minska den äldre
statsskulden. S.å länge emellertid ny upplåning oavbrutet erfordras, förefaller
det lämpligare att minska den nya upplåningen. Skulle avsättningen till fon
den komma att överstiga den erforderliga nya upplåningen, är det tämligen
antagligt, att riksgäldsfullmäktige genast skulle börja köpa upp äldre stats
obligationer. För övrigt kan man också tänka sig andra situationer, där en
dylik åtgärd med fördel skulle kunna vidtagas.

Professor G. Kobb: Det har visat sig, att det i utlandet väckt en för
oss mycket smickrand<:: uppmärksan1het, att svenska staten varit så försiktig
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ifråga Oln upplåningen, att man icke blott kan redovisa statsskulden i pro
duktiva företag utan även från dessa företag har så stora inkomster, att de
nära nog täcka statens utgifter för räntor och amortering av lånen. Före
draganden sade visserligen, att inkomsterna fullständigt täcka utgifterna för
räntor och amortering, lnen han räknade därvid med även inkomsterna från
statens domäner, vilket strängt taget icke är alldeles riktigt, eftersom inga
lånemedel finnas nedlagda i delU. På saluma sätt borde man egentligen
också göra en liten modifikation beträffande inkomsterna från postverket och
på tobaksmonopolet, vilka ju äro rena monopolföretag. Detsamma gäller i'
viss mån även telegrafverket.

Professor Heckscher förmenade, att man icke skulle kunna hålla reda
på vart pengarna tagit vägen. Jag skulle då vilja rekommendera honom att
läsa ett betänkande från år 19 I o angående förslag till ny taxa för transpor
ter å Statens järnvägar, vari finnes intagen en statsfinansiell utredning av riks
gäldskommissarien Roswall om användningen av alla de lån, SOIU till den ti
den hade upptagits. Riksgäldskontoret har i sina räkenskaper mycket nog
granna uppgifter härom även för tiden sedan dess, och tack vare detta kunna
vi verkligen säga, att det och det verket har fått så och så mycket medel
från det och det lånet. Varje särskilt lån har blivit uppdelat, och vi ha ju
även uppgift OIU den effektiva ränta, som betalas för pengarna. Man kan
därför också ställa upp en fullständig tablå över utgifterna för de lånemedel,
som äro nedlagda i varje verk, och jämföra dem med inkomsterna därifrån.
I en artikel i Nordisk Administrativt Tidsskrift för år 1928 har jag just gjort
en dylik jän1förelse mellan vad varje verk budgetmässigt har inlevererat för
året och de summor, som åtgått till ränta och amortering. Jag fann där,
att de affärsdrivande verken - med de reservationer, som jag förut angi
vit - det undersökta året i inko111ster gåvo ungefär 74 milj. kr., undet det
att ränteutgifterna uppgingo till 82,9 milj. kr. och amorteringarna till 7 milj.
kr. En beräkning utförd på samma sätt för det senast redovisade budget
året visar ett ännu gynnsammare resultat, i det att inkomsterna uppgingo till
91,6 milj. kr., under det att räntorna på statsskulden voro 86,2 milj. kr. och
utgifterna för aluortering 7,9 milj. kr. Inkomsterna överstego alltså, åtmin
stone för detta år, ränteutgifterna, och det torde vara sannolikt, att inkomsterna
för innevarande budgetår komma att fullständigt täcka icke blott räntorna
utan även amorteringen.

J ag tror icke, att det finns något annat land, som kan uppvisa ett så
gynnsamt resultat. Utländska finansmän ha också flera gånger uttalat sin
förvåning över svenska statens goda ställning i detta avseende.

Jag vill också ytterligare understryka vad dr Hildebrand sade 0111 att
Sverige väl torde vara det enda land i världen, SOIU kan säga, att dess stats
skuld icke direkt på något vis har ökats av världskriget. Alla de utgifter,
som föranleddes av världskriget, äro numera betalda med andra medel än
lånemedel. Jag omnälunde detta förhållande för en holländsk finansman, som
jag träffade för några år sedan i Frankrike, och han ville knappast tro, att
det kunde vara sant. I Holland, sade han, lånade staten under kriget upp
hundratals miljoner Gulden, och dem hade man icke kunnat betala tillbaka.

Jag vill sedan säga några ord om fonden för statsskuldens amortering.
Jag erkänner gärna, att den titel, som givits denna fond, kanske icke är så
alldeles lämplig. I min förut omnämnda uppsats uttalade jag just den åsik
ten, att vi icke gärna kunna tala OIU en verklig amortering av statsskulden,
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så länge den för varje år ökas med nya belopp, men vi' närma oss i alla
fall nu den tidpunkten, då avsättningen till denna fond och den nya upplå
ningen komma att hålla varandra i jämvikt. Sedan blir det en annan fråga,
huruvida det verkligen kan vara skäl att sedermera börja amortera den stats
skuld, sonl då finnes, men i varje fall måste det anses riktigt att försöka
skaffa bort de delar av satsskulden, SOln man med säkerhet kan säga icke
äro räntabla.

Profes~or Heckscher ansåg, att uppdelningen av varje särskilt anslag i
lånemedel och skattemedel vore obehövlig eller skadlig. Å~r det emellertid
något fel, om man försöker vinna största möjliga klarhet? För varje särskilt
anslag är ju proportionen lnellan vad som kan och icke kan förräntas olika.
Särskilt gäller detta beträffande utlåningsfonderna. I Riksgäldskontorets års
bok finns ju också en tablå över skillnaden mellan den inkoll1st, som borde
inflyta för att fonden skulle förräntas, och den verkliga inkomsten. I många
fall är denna skillnad lnycket betydande. Att man ändå tillsammans får in
komster till förräntning av hela statsskulden beror helt enkel't därpå, att ett
av våra affärsverk lämnar betydligt större inkomst än den rena räntan, näm
ligen telegrafverket. Det gynnsamma resultatet för det sista budgetåret beror
också på att Statens järnvägar detta år gav ett betydligt större överskott än året
förut, och samma goda resultat torde även kunna förväntas innevarande budgetår.

När man· emellertid har klart för sig, att vi ha utlåningsfonder, på vilka
staten icke erhåller full förräntning till följd av de villkor, som äro fast
ställda för lånen från fonden, och underskottet är så stort, att det icke kan
täckas på en gång, så kan det väl icke anses vara oriktigt att under år, när
man har goda inkomster i övrigt, avsätta medel för en rättelse härutinnan.
I annat fall skulle ju motsvarande belopp gå till kassafonden och komma ut
i den allmänna rörelsen . Nu lämnas de i stället till riksgäldskontoret, som
därigenom kan minska' den nya upplåningen. Det kan ju icke vara något
fel, att fonden för statsskuldens anlortering användes på det sättet, ty då
slipper inan ju betala räntor på det belopp, sonl man härigenom undgått att
låna upp.

Att n1an icke har kunnat använda den ifrågavarande fondeil för dess
ursprungliga ändamål, för att verkligen amortera vissa av våra äldre statslån,
har berott därpå, att under den tid, då det verkligen hade varit fördelaktigt
för oss att inköpa våra obligationer i utlandet, nämligen under världskriget,
fick icke riksgäldskontoret några sådana anslag. Fonden gjorde emellertid
vid ett kritiskt tillfälle en ganska stor nytta. Då det befanns, att vi lidit
stora kapital förluster i utlandet vid placeringen av 19 13 års lån, kunde dessa
förluster täckas av fonden, utan att detta behövde vålla några svårigheter i
budgeten. Nu dären1ot, när v{ få rikliga anslag till fonden, har det icke
förelegat' sådana förhållanden, att vi med någon fördel kunnat köpa upp obli
gationer. Jag har också för min del den uppfattningen, att utsikterna här
för minskas än nler i framtiden, därför att statsskulden blir så gott som helt
och hållet placerad i Sverige. Statsobligationerna komma att ligga på fasta
händer, hos försäkringsbolag och dylika. De äro [ör dem i allmänhet en
god placering, och de vilja icke göra sig av med denl. Det kan därför
hända, att just den omständigheten, att vår statsskuld är placerad inom lan
det, kommer att i viss mån försvåra den ursprungligen avsedda användningen
av fonden. Jag vill dock fralnh~lla, att därigenom, att man gör dessa av
sättningar till fonden för statsskuldens anlortering, har man alltid den lnöj-
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ligheten, att de avskrivningar, som en gång behöva- göras, aldrig behöva pas
sera riksdagen eller vålla några budgetsvårigheter. .

Jag skall till slut be .att få instämma i professor Heckschers första ord
om att man såvitt möjligt icke bör öka statsskulden. Jag tror att han dock
lnåste erkänna, att det varit en princip, som riksgäldsfullmäktige alltid ha
sökt följa. Riksgäldskontoret har alltid varnat för en för stor skuldsättning
och har alltid uppmanat till sparsamhet. Under de många år, s'om dr Ca
valli var ordförande i riksgäldskontoret,. brukade han alltid framhålla detta.
Om professor Heckscher· hade läst riksgäldskontorets protokoll, skulle han
också ha funnit, att vi även sedan dess alltid företrätt denna ståndpunkt. Jag
tror emellertid också, att man därför nu bör göra allt vad man kan' för att
minska de alltför stora lånemedelsanslag, som man vissa tider kanske alltför
lättvindigt beviljade. Kan man göra detta, minskar man samtidigt också
ränteutgifterna, vilket i sin tur medför minskning av skatterna. Svenska riks
dagen har dock .under de senare åren följt en s~ försiktig lånep·olitik, att
den svenska statsskulden i denna stund knappast i någon nän1nvärd mån
trycker på skattedragarna i vårt land.

Statssekreterare K. Bergendal : Professor Heckscher lade - tydligen
lned full avsikt - sitt anförande på det sätt, som han förebrådde inledaren
att icke ha lagt det, nämligen så att det skulle framkalla opposition. Han
framkastade' bl. a. frågan: För vilka ändamål bör staten använda lånemedel?
Det är en fråga, som är rätt svår att· avgöra. Hos oss har man ju sedan
lång tid tillbaka sökt tillämpa principen att anslå lånemedel endast till pro
duktiva ändamål, d. v. s. allenast i sådana fall där mat:l kan påräkna till
räcklig avkastning för att förränta de anvisade medlen. Så småningom upp
täckte man emellertid, att även om man i princip följde denna grundsats
lånemedel dock understundon1 i verkligheten anslogos till ändamål, som en
dast delvis voro produktiva, vilket exempelvis var fallet med vissa utlånings
fonder och vissa järnvägsanläggningar. Fr. o. m. budgetåret 1924-1925
gick man fördenskull in för den principen, att i den mån nya kapitalplaceringar icke
kunde anses ge full avkastning, man skulle täcka den icke produktiva delen
med skattemedel i stället för med låneu1edel. Sedan gick man ett steg vi
dare och sade, att eftersom vissa' tidigare anvisade lånemedel voro anbragta
i företag, som visat sig icke lämna tillfredsställande förräntning, borde man
sörja för en snabbare amortering av sådana lånemedel. År 1926 träffades
sålunda en förberedande anordning, varigenom det i utlåningsfonderna ned
lagda kapitalet, i den mån det icke var produktivt, 'skulle kunna så att säga
utbytas mot skattem.edel. En fortsättning på den härigenom inslagna vägen
beslöts vid årets riksdag, då man i princip gick in för en liknande åtgärd
beträffande det i Statens järnvägar nedlagda lånekapitalet, varav järnvägssty
relsen själv ansåg ett belopp av 240 miljoner kronor improduktivt.

Fonden för statsskuldens amortering kOlTI in, kan man säga, i denna
fråga år 1926. Själva fonden fanns ju förut, men först fr. o. m. det året
började man göra större avsättningar till· fonden. Dessa ökade avsättningar
sammanhängde med frågan Oln användningen av rusdrycksmedlen. Det an
sågs icke riktigt, att dessa pengar, som voro lner eller mindre misstänkta,
skulle i alltför stor utsträckning bidraga till budgetens normala finansiering.
Man hittade därför på den utvägen, att allenast en viss angiven del av rus
drycksinkomsterna får användas för alln1änna budgetändamål. Denna del,
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som successivt n1inskas med 2 nlilj. kr. om året, utgår i nu löpande riksstat
Ined 79 milj. kr. Vad son1 blir över skall - med undantag för viss mindre
avsättning till rusdrycksmedelsfonden - gå till fonden för statsskuldens alTIOr
tering. Eftersom svenska folket fortfarande konsumerar rusdrycker, och efter
som varje år det belopp, som får användas för andra budgetändamål, minskas,
har avsättningen av rusdrycksmedel till den ifrågavarande fonden vuxit Inyc
ket kraftigt. För innevarande år beräknas denna avsättning till icke mindre
än I8,I milj. kr.

Genom dessa stora avsättningar till amorteringsfonden hava i motsva
rande n1ån skattenledel ställts till förfogande för avbetalning av sådana i sta
tens produktiva företag nedlagda lånemedel, son1 icke ge ordentlig förränt
ning. Härom· är ju i och för sig intet annat än gott att säga. Under
de senaste åren har man emellertid gått in för att därutöver för liknande
kapitalbildande ändamål bevilja anslag på riksstaten av andra löpande stats
inkomster. Sålunda beslöt riksdagen i år, att en viss del av lnalminkomsterna
skulle användas till avbetalning på icke förräntade lånemedel i Statens järn
vägars rörelse. Sedan hava framkolnmit yrkanden, att viss del av statens
vattenfallsverks icke räntabla lånekapital skall utbytas mot skattemedel. Det
ligger ur skattebetalarnas synpunkt en viss fara i att på detta sätt löpande
inkomster i alltmer vidgad omfattning tillgripas för avbetalning på statsskul
den. Härav följer nämligen en kraftig belastning av den nuvarande genera
tionen, och det förefaller, som om lnan, så länge vi ha dessa stora tillflöden
av rusdrycksmedel till fonden för statsskuldens amortering, borde visa större
betänksamhet att därutöve'r anvisa ytterligare skattemedel för ifrågavarande
ändamål. Det kan icke förnekas, att man, genon1 att lägga denna börda på
den nuvarande generationen, omöjliggör en motsvarande skattesänkning, som
i annat fall skulle kunna genomföras, resp. framtvingar en skattehöjning. Gi
vet är, att det ur synpunkten av landets kredit är fördelaktigt att förfara på
nämnda sätt,. men man måste nog också se detta mot bakgrunden av den
andra synpunkten så, att man icke har anledning att betala sina skulder i
så stor omfattning, att man tillbakasätter berättigade önskemål att hålla skatte
bördan inom rimliga gränser.

Professor Heckscher: Jag kan bekräfta vad statssekreterare Bergendal
sade, att jag med flit lade mitt förra anförande så att det skulle framkalla
kritik. Vi äro ju här för att utbyta meningar och icke för att i kontemplativ
ro konstatera att vi icke ha något a.tt tala om.

Jag vill närmast utgå från vad professor Kobb sade om att svenska
staten har ett mycket gott anseende utomlands. Givetvis är detta en stor
tillgång för oss. Jag tror också att vi alla äro ense om att man icke skall
göra någon upplåning för ändamål som icke kunna lämna mot ränteutgifterna
svarande inkomster. Professor Kobb sade emellertid icke allt som kan sägas
i detta sammanhang för att man skall få en riktig bild av det hela. Jämför
man utvecklingen av vår skuldbörda med exempelvis Italiens, skall man för
det senare landet finna ett mycket gynnsammare resultat på papperet, därför
att den italienska valutan har gått ned till 1/3 eller 1/4 av vad den var förut.
I jämförelse med. andra länder intar Sverige icke nu samma gynnsamma
ställning som före kriget, därför att andra länder ha strukit ett streck över
en mycket större del av· sin statsskuld. Det är emellertid klart, att detta
icke inverkar på vår framtida politik, utan vi böra naturligtvis fortsätta att
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0111 möjligt icke låna upp för andra ändamål än sådana som kunna förränta
upplåningen.

Det finns nu två vägar att gå. Den ena är att hålla vår upplåning och
kapitalplacering .. inon1 mycket trånga gränser, den andra att visserligen ut
vidga kapitalplaceringarna men samtidigt sörja för förräntning av lånen genom
att även anslå en hel del andra medel än lånemedel.

I den tablå som professor Kobb talade om ställer man emot varandra
å ena sidan det lånekapital som ligger i de affärsdrivande verken och å
andra sidan verkens totala överskott. Resultatet av jämförelsen beror natur
ligtvis i stor utsträckning på hur mycket annat än lånemedel som nedlagts i
respektive verk. Professor Kobb sade att man egentligen icke borde räkna
med domänverket, därför att detta icke hade några lånemedel; men han
glö111de säga att icke heller de andra verken skola vara n1ed annat än i den
luån de använda lånemedel. Att på detta sätt ställa emot varandra hela
överskottet och endast den del av kapitalet som består av lånemedel innebär
en fullständig brist på klarhet, för att uttrycka sig parlaluentariskt. Man
maskerar bristen ·på förräntning genom att stoppa in i företagen även annat
än lånemedel.

I fråga om fonden för statsskuldens amortering undrar jag om professor
I(obb riktigt förstod 111in invändning. Vad han här sade ändrar nämligen
icke det faktlun att budgeten är felaktig. Budgeten har två rubriker: »att
täckas av lånemedel» och »att täckas av andra statsinkon1ster». Tack vare
avsättningen till fonden för statsskuldens amortering åstadkommer man en1el
lertid att en del av den angivna låneökningen icke behöver förverkligas.
Budgeten blir då lika felaktig som beloppet av den fingerade låneökningen.
Är någon verkligen beredd att säga, att budgetsiffrorna nu äro riktiga?

Denna fond för statsskuldens amortering tycks ibland betyda det ena
och ibland det andra. Ibland användes den för att skriva av lån som icke
kunna förräntas, ibland för att efterskänka lån till enskilda jär11vägsföretag,
ibland för en verklig amortering av statsskulden, och ibland varken för det
ena eller det andra. Enligt min uppfattning är den i det sistnämnda, vik
tigaste fallet, bara en post i balansen som utjämnar en post på andra sidan.
Det vore bättre att tala om vad man vill och icke göra en enda gröt av
det, så att ingen vet varken ut eller in. Dr Hildebrand är tydligen icke an
hängare av den öppna diploluatien - jag har för övrigt märkt, att man
sällan är det, när frågan gäller riksdagens verk. Frågan är om detta verk
ligen är rekon1mendabelt. Man bör väl tillämpa offentlighetens princip ifråga
om statsfinanserna lå långt Ulan kan. Att föra låneunderhandlingar inför
öppna dörrar är naturligtvis en prekär sak, men det har ingenting med detta'
att göra. Det vore ingen konst att om riksgäldskontoret mot all förmodan
skulle. behöva pengar för att köpa upp statsobligationer i marknaden, låta
det låna i riksbanken. Det vore n1ycket bättre än att år efter år anslå
n1ånga miljoner som icke komma det uppgivna ändamålet till godo.

Min anmärkning om att Inan icke i. budgeten borde dela upp varje sär
skilt anslag i lånemedel och skattemedel och icke borde säga att varje verk
har så och så mycket lånemedel och så och så mycket skattemedel, besva
rade dr Hildebrand med en parallell från det privata affärslivet. Jag n1edger,
att jag icke kunde förstå den. I.Jåt oss emellertid för att få parallellen så
god som möjligt ställa bredvid varandra Statens järnvägar och exen1pelvis
Bergslagernas järnvägar. Hur förfar nu staten? Jo, den säger, att vi ha
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byggt den bandelen med lånemedel, den bandelen med skattemedel, vi ha
köpt rullande materiel med lånemedel, vi ha köpt slipers med skattemedel
o. s. v. Gör Bergslagernas järnväg på samma sätt? Det tillåter jag mig
betvivla. Jag har aldrig sett en balans för något SOIU helst privat företag
som icke tar upp alla sina tillgångar i ett och låter sumUlan av dem svara
mot hela skuldsumman på andra sidan. Företaget kan omöjligt säga att
dess obligationsskuld ligger där och dess aktiekapital där. Obligationsskulden
motsvarar uppenbarligen närmast i Statens järnvägar lånenledlen och aktie
kapitalet skattemedlen. Vad detta har med kassarörelse att göra förstår jag
icke; det hela förefaller mig att vara en rent balansteknisk fråga.

Det nuvarande systemet gör naturligtvis ingenting, så länge man icke
börjar missförstå det, men det är just vad som har blivit fallet genom de
sista årens ändringar, när man har fått höra Statens järnvägar säga, att dess
taxepolitik skall bestämmas efter vad som blivit uppfört som lånemedel och
att luan ej skall taga hänsyn till skattemedlen. Jag tror ingen som sysslat lued
järnvägsekonomi vågar påstå att järnvägstaxan skall bestämmas efter sådana
grunder. Det finns andra normer för den uppgiften, nämligen järnvägarnas
inverkan på landets ekonomi. Men icke annat än· jag kunnat förstå ville
Järnvägsstyrelsen att taxorna skulle bestämmas efter hur mycket man lyckats
bli av .med av lånemedlen. Man ville alltså låta en ren bokföringsfråga bli
avgörande för en materiell fråga. När då bokföringen i detta fall är så
meningslös som den är, är man inne på olyckliga vägar. Man kunde ju
göra det tankeexperimentet, att Statens järnvägar skulle lyckas bli av med
hela sitt lånekapital. Deras argumentation är så pass löslig, att det icke är
alldeles orimligt att de kunna komma dit, om principen får utvecklas. Är
det meningen att kapitalet då icke alls skall förräntas? Den frågan kräver
ett svar, .och när man skall avge det svaret, skall man finna att det har
blivit en felaktighet i uppläggningen av problelnet därigenom att man har
fingerat att de och de pengarna ha gått dit eller dit.

Samtidigt .vill jag luedge, att min anmärkning mot budgetens uppställ
ning i detta fall icke är en angelägenhet av första rang. Det är oerhört
mycket viktigare att vi ha materiellt sett god ordning i våra statsfinanser än
att vi bokföra dem riktigt. Jag talade för en ti~ sedan med en stor affärsman
SOIU hade skrivit sitt företags historia och frågade honom, varför han icke
tagit med balanserna för de olika åren. Han svarade: vi ha aldrig fört
några böcker, förrän vi blevo i lag ålagda att göra det. Och ändå förtjänade
de under den tiden ganska många miljoner. Man kan alltså tydligen ha
goda affärer utan att ha god bokföring. Men det betyder ej att man skall
säga att balansen är i ordning, när den i själva verket är i oordning.

Dr Hildebrand : Professor Heckscher har nu samlat en snölavin och
rullat ned mot mig, men den .gick mig förbi och jag blev i<;ke alls be
gravd. Han sade, att lånemedlen m~tsvarade obligationsskulden i ett en
skilt företag och skattemedlen aktiekapitalet. I ett enskilt företag är det
enlellertid så, att man först nlåste förränta obligationsskulden, och att först
därefter aktiekapitalet kan erhålla någon utdelning. Det är precis på salnma
sätt med Statens järnvägar. Allra först, och det är minimikravet, skola låne-.
medlen förräntas. Skulle det sedan bli så, att även skattekapitalet kan för
räntas, så är detta naturligtvis så mycket bättre. Skulle lånekapitalet för
svinna, som professor Heckscher talade om, är det visst icke så, att ingen-
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ting längre behöver förräntas, utan i samma mån som lånekapitalet minskas
eller inkomsterna ökas, skall naturligtvis även skattekapitalet förräntas.

Professor Heckscher gjorde en jämförelse mellan Statens järnvägar och
Bergslagernas järnvägar. Någon verklig likhet dem emellan finns emellertid
icke. Intet enskilt aktiebolag skulle någonsin kunna tänka sig att på egen risk
bygga ett sådant järnvägsnät som Statens järnvägars, helt enkelt därför att
en stor del av dess järnvägsnät aldrig är anlagt i tanke på att man skulle
få någon förtjänst utan uteslutande i syfte att bidraga till landets kulturella
uppsving och få nätet litet jämnare fördelat över hela landet. Man talar ju
också rent ut om ödemarksbanor. Det finns icke heller något tvivel om att
riksdagen beslutat byggandet av flera banor fullt medveten om att de aldrig
skulle komma att bära sig.

När man nu vill skrida till nedskrivning av Statens järnvägars lånekapital,
vill man just skapa en likhet) SOlll nu icke finns, mellan Statens järnvägar
och ett enskilt företag sådant som Bergslagsbanan. Det är fullständigt nöd
vändigt att på detta sätt skaffa bort en del räntepliktigt kapital, som har
placerats i fullständigt oräntabla bandelar.

Jag vill passa på tillHillet att påpeka, att när man använder nledel för
statsskuldens amortering i stället för ny upplåning, så minskas icke fonden
bokföringsmässigt sett. Fonden ökas i stället precis med avsättningarna. Den 30/6
19 2 5 uppgick fonden till J 2, 36 milj. kr., ett år efteråt utgjorde den 23,9
milj. kr., året därpå 28,5 milj. kr., följande år 42,4 milj. kr. och nu senast
den 30;'6 1929 till 52,7 milj. kr. När det sedan gällt att placera behållningen
i fonden, har man haft att välja mellan att köpa upp obligationer av äldre
lån eller att _placera dem i de affärsdrivande verken i stället för ny upp
låning, och därvid har det senare alternativet befunnits lämpligast.

Riksgäldsfullmäktigen C. G. Ekman: Det vill förefalla som om pro
fessor Heckschers kritik mindre skulle gälla· statens lånepolitik i ordets mest
begränsade mening än den statliga anslags- och budgetpolitiken. Vidgar man
diskussionen så, kommer· man givetvis in på områden, där det ges anled
ning till mycket meningsutbyte. Professor Heckscher uppställde den frågan,
hur långt staten skall inlåta sig på företag av sådan art, att de kräva upp
låning. Den frågan är icke så lätt avgjord. Man· besvarar den säkerligen
icke genom att säga, att staten skall begränsa sig till sådana företag, av vilka
den kan påräkna omedelbar förräntning. Därest staten stannat på en sådan
ståndpunkt, skulle vi på en mängd områden icke ha hunnit dit, där vi nu
stå. Det gäller exempelvis Statens järnvägar, det gäller utlåningsfonderna, det
gäller vattenfallsverket. I samtliga dessa företag har man i regel åsyftat två
saker. Man har velat dels om möjligt skapa ett i och för sig bärigt före
tag, vare sig det nu gäller en trafikled, en uppodling eller något dylikt, dels
också stimulera fram kulturrresultat, som för landet som sådant ha den allra
största betydelse. Att särskilja dessa två uppgifter möter som regel stora
svårigheter. Jag tror därför, att det blir' svårt att följa professor Heckscher,
när han säger att ståten bör begränsa sig till sådana företag, där man kan
räkna på att företaget självt skall kunna förränta och amortera de däri ned
lagda pengarna. Jag erinrar om kraftanläggningen vid .Harsprånget. Den
påbörjades under kristiden och nlotiverades främst av nationella skäl och för
svarssynpunkter. Arbetet avbröts sedermera, och nu ligger vattenfallstyreisen
där med en oräntabel skuldbörda på 9 a 10 milj. kr. Jag tror därför icke,
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att man kan resonera på ett så - jag hade sånär sagt - enkelt' sätt, som
professor Heckscher gjorde, för att avgöra vad staten skall göra eller icke
göra i dylikt fall eller i vilken utsträckning man därvid skall använda låne
medel eller skattemedel. Men om också på vissa punkter berättigade erin
ringar kunna göras mot statsmakternas politik i detta avseende, tror jag dock
man måste säga, att de i stort sett skött sig så, att varken det nuvarande
släktet eller kommande generationer kunna framställa väsentliga anmärkningar
däremot. Det är i varje fall min uppfattning i denna sak.

Vad så angår den omtalade fonden för statsskuldens amortering tror jag
nog, att den med fog skulle kunna tilldelas ett annat namn, t. ex. »fonden
för statsskuldens begränsning och förbilligande». Faktiskt är, att riksgälds
kontoret tack vare denna fond ägt viss lnöjlighet att förbilliga de medel, som
~taten använder för sin hushållning, vare sig det gäller lånemedel eller i för
skott utnyttjade skattemedel.

Huvudvikten i professor Heckschers anmärkning syntes mig vara, att
man genom avsättningarna till denna fond enligt hans mening belastar fram
tiden för litet och tar ut för mycket av de nuvarande skattedragarna. Också
på den punkten tror jag man kan hysa en viss tveksamhet rörande det be
fogade i anmärkningen. Svenska staten har på andra områden slagit in på
en pol~tik, som 'nog lastar över rätt så mycket på framtiden. Jag vill t. ex.
erinra om statens pensionspolitik. Genom höjda avlöningar till allt vad stats
tjänare heter och därmed följande högre p ensioner ökar man utgifterna för
framtiden. Dessa gälla dock den nuvarande tjänstemannauppsättningen och
utgöra en del avbetalningen för dess nu pågående arbete. Lägger man allt
till allt, hyser jag verkligen tveksamhet om huruvida man kan säga, att den
allmänna .politik, som förts i detta avseende, är av den natu~J att den tar ut
för mycket av nutiden och överlåter för litet på framtiden.

Professor Heckscher: Med anledning av vad riksgäldsfullmäktigen Ek
man nu sade vill jag ytterligare stryka under att mina an'märkningar endast
i begränsad omfattning gällde den materiella sidan av saken. och i övervä
gande grad den rent formella sidan. Om vi offrade något materiellt för att
få formen i ordning, skulle vi säkerligen sälja vår förstfödslorätt för en gryn
välling. Vad jag icke förstår är emellertid varför man skall behöva ha for
men i oordning för att få det materiella i ordning. Det allra mesta av vad
herr Ekman sade kan jag fullt instämma i. Dock bör jag kanske markera
en punkt, där jag är oense, och det gäller hans förslag att kalla fonden för
statsskuldens amortering för en fond för statsskuldens begränsning och förbil
ligande. Vi borde väl kalla den för vad den är: anslag av skattemedel.
Det är här ett. camouflage som jag icke förstår. Före budgetreformen 191 I

begrep ingen människa budgeten. Nu begriper man' nio punkter av tio, men
varför icke då klara upp den tionde punkten också?

Dr Hildebrand svarade icke på mina frågor om det är meningen att
järnvägstaxorna skola bestämmas efter så rent formella grunder som föresla
gits, och om icke budgeten för närvarande meddelar felaktiga uppgifter om
fördelningen mellan anslag av lånemedel och av skattemedel.

Jag håller fullkomligt med riksgäldsfullmäktigen Ekman om att det är
mycket svårt att säga hur mycket staten skall taga hand om och i vad mån
statens utgifter skola täckas med lånemedel. Jag har icke alls avsett att bi
bringa någon den föreställningen, att staten icke skall försöka sig på sådant
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som icke ger förräntning . Undervisning eller försvar eller rättsordning kunna
icke ge fem procent. Vad jag hemställde om var att vi icke skola säga att
de och de pengarna gå dit eller dit. Naturligtvis skola vissa beräkningar ut
föras, när anslagen bestämmas, men vi skola icke hålla på med dessa om
föringar av anslag från det ena hållet till det andra, därför att det är me
ningslöst. Det betyder nämligen bara att vi misstagit oss från början: i sig
självt är det ingen realitet. Man skulle emellertid ha sluppit allt detta besvär
om map. icke hade sagt att så och så många miljoner av skattemedel och så
och så många miljoner av lånemedel gått dit och dit utan endast bestämt
hur mycket vi tillsammans skola låna upp resp. taga av skattemedel, och
därmed punkt. Det innebär ingen ändring i realiteten utan endast i det for
mella. Dr Hildebrand tog upp frågan om parallellen mellan ett statens affärs
drivande verk och ett enskilt affärsföretag och ville göra gällande att en privat
bokföring skulle kräva den metod som han rekommenderar. Jag har dock
för min del aldrig sett skymten av någon privat bokföring, som gör detta;
varje balanstekniker eller revisor skulle göra anmärkning på en balans som
angav hur mycket av fastigheter eller varulager som bestå av obligations
kapital eller aktiekapital.

Professor Kobb: Jag vill uttala min glädje över att professor Heckschers
anmärkningar endast gällde det formella och icke det materiella i budgeten.
Han sade nu, att man skall bestämma, att så och så mycket skola vi låna
upp och så och så mycket skola vi taga av andra statsinkomster. Hur skall
man emellertid kunna bestämma detta, om man icke tar upp och granskar
varje anslag för sig? . Kan det då vara något orätt uti att riksdagen får se,
att en sådan prövning verkligen blivit gjord? Att sedan summan av vad som
skall tagas av lånemedel icke överensstämmer med den nya upplåningen,
beror ju helt enkelt därpå, att ny upplåning sker bara i den mån det behövs.
Riksdagens beslut innebär bara, att riksgäldskontoret får rätt att låna upp det
angivna beloppet. Det händer ju också emellanåt, att lånemedel återbetalas
till riksgäldskontoret, varigenom lånebehovet minskas. Jag tror emellertid
icke, att man kan säga, att budgetsiffrorna äro oriktiga.

Professor Heckscher frågade också efter vilka grunder det är meningen,
att järnvägstaxorna skola bestämmas, efter ränteutgifterna för dess lånekapital
eller efter andra grunder. Nu är det ju så, att Statens järnvägar icke kan
betala ränta på hela sitt kapital, och man får väl då försöka finna någon

.norm för vad man skall fordra av dem och uppställa det som en minimi
fordran. Jag tror icke, att järnvägsstyrelsen har tänkt sig, att den aldrig
någonsin skulle behöva betala mer än räntan på lånekapitalet.

Professor Heckscher kritiserade också mina siffror om affärsverkens av
kastning, därför att deras totala överskott satts i relation till enbart låneka
pitalet. Den korrigering, som han ville ha genomförd, har emellertid icke
betydelse för något annat verk än ett sådant, som verkligen ger större över
skott än räntan på lånemedlen, och vi ha endast ett sådant, nämligen tele
grafverket. Detta verk har emellertid endast I/lO av sitt kapital i annat än
lånemedel, och det blir därför icke någon så stor korrektion, och den kom-
mer icke att beröra det resultat, som jag anförde. .

Riksgäldsfullmäktigen Ekrpan: Jag har ett par invändningar att göra
mot professor Heckschers sista anförande.
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Den ena invändningen är den, att tillvaron av fonden för statsskuldens
amortering bl. a. gett riksgäldskontoret möjlighet att just för låneoperationer
välja de billigaste tidpunkterna. Man kan i etf ogynnsamt låneläge uppskjuta
upplåningen till ett lämpligare tillfälle. Detta bidrar naturligtvis till att för
billiga statsskulden.

Min andra invändning är, att jag i mitt föregående resonemang utgick
ifrån, att vi här icke diskuterade rena utgiftsändamål, sådana som kostnaden
för försvar och undervisning. Vad jag talade om var sådana fall, där en
produktiv statlig uppgift i allmänt uppbyggande mening samtidigt inneslöt ett
mera tillfälligt och begränsat syfte, tillgodoseende aven trafikuppgift eller
något dylikt. Det gällde alltså sådana fall, där en praktisk dagsuppgift så
att säga inbjöde till lösning samtidigt med att man försöker uppamma nya
skatteföremål, ny bygd, ny statlig styrka ur ekonomisk synpunkt i olika av
seenden.

Dr Hildebrand : Jag hade icke tänkt gå förbi frågan om Statens järn
vägars· taxepolitik, men jag trodde, att konklusionen av vad jag sade var tyd
lig nog. Så som Statens järnvägars anläggning kommit till, finns det ingen
förutsättning för förräntning av hela kapitalet. Därför har man icke nu
någon affärsmässig konstruktion på företaget. I olikhet nled professor Heckscher
anser jag det vara fullkonlligt riktigt, att man genom vissa omföringar får
ned det kapital, som skall förräntas, till ett rimligt belopp, och att förränt
ningen av detta belopp uppställes såsom ett minimikrav. Först då får man
en verklig likhet med det enskilda företaget och först då kan förräntning
och taxepolitik skötas fullt affärsmässigt. Jag anser sålunda fullt riktigt, att
man anvisar skattemedel för en sådan omföring, men däremot har jag aldrig
senterat, att en taxesänkning just nu skulle motivera denna omföring. Av
skrivningen gäller ju för framtiden, och en taxesänkning är en mera tillfällig
åtgärd. Min ståndpunkt är alltså den, att man skall uppställa ett visst mini
mikrav på Statens järnvägars förräntning. Kan sedan verket förränta ett
större belopp än detta minimikrav anger, så är det så mycket bättre.

Generaldirektör E. Stridsberg: Jag tror nog, att jag kan förstå professor
Heckscher rätt bra. Ty det är ju så, att gränsen mellan vad som utgår av
lånemedel och av icke-lånemedel är mycket flytande. Men det skulle kanske
möta en del praktiska svårigheter att genomföra professor Heckschers önske
mål. Dessutom vet jag, att varje ändring av riksstaten är fullständigt ute
sluten, därför att riksdagen i det fallet är ytterst konservativ. För egen del
har jag avsvurit alla tankar i den riktningen - åtminstone för några år
framåt, kanske jag skall tillägga!

Frågan om nedskrivning av Statens järnvägars lånekapital löstes av sista
riksdagen på ett sätt, som var emot riksräkenskapsverkets förslag. Järnvägs
styrelsen ansåg, att ett belopp av 240 milj. kr. av dess lånekapital var orän
tabelt och borde avskrivas. Man hade för detta ändamål att tillgå en summa
av 100 milj. kr., varmed statslånen voro amorterade, utan att detta fått ut
tryck i bokföringen av de produktiva fonderna. En omskrivning med nämnda
belopp från låne- till skattemedel ville också riksräkenskapsverket gå med på,
men vi opponerade oss mot avskrivningen av övriga 140 milj. kr., som skulle
täckas med de ökade malminkomsterna. Utom principiella skäl framhöllo vi,
att de gjorda beräkningarna vara alltför ovissa. Det ena året gick det så,
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det andra så. Vi framförde också vissa skäl för att man icke behövde se
saken så pessimistiskt, som järnvägsstyrelsen hade gjort. Riksdagen följde
emellertid järnvägsstyrelsen, och vad är nu följden? Statens järnvägars över
skott utgjorde enligt sista budgetredovisningen 41 milj. kr., men detta över
skott avsåg ett till följd av gruvstrejken onormalt år. Redan de två första
månaderna innevarande budgetår ha givit ett 5 milj. kr. större överskott än
förra året, och lägger man till detta belopp, kommer man till en summa på
46 milj. kr. Nu räknar järnvägsstyrelsen med att en taxesänkning skall
minska inkomsterna med 10 milj. kr., men det återstår då 36 milj. kr. Detta
belopp är emellertid 6 milj. kr. högre än det belopp, som järnvägsstyrelsen
förra året räknade med såson1 utgångspunkt för kapitalnedskrivningen.

Man har sålunda gått in för att med användande av malminkomsterna
nedskriva lånekapitlet med 140 milj. kr. under en tidrymd av 3o år. Jag
tror nu för min del, att denna plan kommer att ändras, men man har i alla
fall officiellt bundit sig vid att under 3o år frainåt reservera ett belopp för
detta ändamål, motsvarande 5 enheters sänkning .av inkomstskatten. Detta
bör ses i samband med att, som dr Hildebrand och professor Kobb nämnde,
svenska staten har en mycket förnälnlig finansiell ställning. När man har
den uppfattningen, är det svårt att förstå, varför vi skola behöva amortera
så mycket. I år avsättas för vanlig amortering 8 milj. kr. och dessutom 20

milj. kr. extra. Av det sistnämnda beloppet går 18 milj. kr. till fonden för
statsskuldens amortering och något över 2 milj. kr. till särskild amortering av
statens järnvägslånekapital.

Jag anser denna sistnämnda amortering fullständigt överflödig. Den
visar också vanskligheten av att bena upp anslagen till de olika banorna i
låne- och skattekapital. Avsättningen av malminkon1sterna är ju generell.
Skall man vid amorteringen plocka ut de järnvägsstumpar, som händelsevis
blivit byggda med lånemedel, blir det hela ganska godtyckligt. Det är ju
så, att man har lagt ned lånemedel och skattemedel om varandra. Den som
tjänstgjort på statsutskottets fjärde avdelning vet väl hur det gått till. När
skatteinkomsterna icke räckte ~ill, tog man helt enkelt lånemedel. Under
sådana förhållanden måste man känna sig rätt betänksam mot hela denna
uppdelningspolitik.

Professor Heckscher: Detta är icke någon hjärtesak för mig, men rätt
skall vara rätt. Det skall vara sammanhang i tankegången, och det är vad
jag menar att det icke blir med nuvarande ordning. Här står på ett anslag
i riksstaten, att t. ex. 20 n1ilj. kr. därav tas av lånemedel och 4 milj. kr.
av andra statsinkomster. Dessa siffror äro oriktiga, därför att till dessa 4
milj. kr. skall' läggas en okänd del av vad som kallas för avbetalning på
statsskulden. Jag tror svårigheten för statssekreteraren Bergendal att förstå
min anmärkning beror på förbiseende av att man från början gör dessa no
n1ineJla avsättningar till fonden för statsskuldens amortering i det reella syftet
att icke låna upp motsvarande belopp. Man har från början tagit upp vad
SOln skall täckas med lånemedel med ett högre belopp än som det någonsin
varit meningen att låna upp, och därför äro alla siffror i riksstaten i detta
avseende felaktiga.

Det har icke alls varit nlin avsikt att riksdagen skulle få veta nlindre
än förut. Jag har endast föreslagit, att man skall flytta över den nuvarande
uppdelningen från själva budgeten till finansministerns yttrande till statsråds-
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protokollet onl utgifterna för. kapitalökning. Där skall han säga, att så och
så mycket har Statens järnvägar begärt, så och så mycket förordar jag att
de skola få, och därav kan så och så mycket förräntas och resten kan icke
förräntas. Alltså bör - tänker jag mig att han fortsätter - upplåningen
bli så och så stor och så och så mycket tagas av andra statsinkomster.
Riksdagen får då veta lika nlycket som nu, _men Statens järnvägar kunna icke
sedan komma och säga att därför att de ha fått så och så mycket lånemedel,
skall taxan sättas så och så. De skola endast kunna säga, att de tillsammans
fått så och så många miljoner. Motiven röra icke dem utan en helt annan
del av statsverksamheten. Därigenom skulle det bli reda, och vi skulle slippa
ifrån den diskussion vi haft de senaste åren, där taxepolitiken bedömts efter
rent formella synpunkter. Liksom generaldirektör Stridsberg fruktar jag emel
lertid att det knappast lönar sig att tala om saken, så att vi måste lämna den.

Med anledning av vad riksgäldsfullmäktigen Ekman sade Oln att tillvaron
av fonden för statsskuldens amortering gör det lättare för riksgäldskontoret
att avpassa sin upplåning efter de gynnsamma tidpunkterna vill jag endast
framhålla att den reella sidan av saken icke påverkas därav. Pengarna i
fonden ligga ju icke i ett kassaskrin, utan riksgäldskontoret har endast ett
bemyndigande att använda ett så stort belopp. Det finns över huvud taget
inga lediga kapitaltillgångar i ett samhälle, utan det finns en viss årlig in
kon1st som efter omständigheterna ledes i olika riktningar. Allt vad fondering
heter är bara ett formellt bemyndigande att använda en viss del av dessa
löpande inkomster. Nu användes fonden icke på detta sätt utan den an
vändes för att stryka ny upplåning, som aldrig varit avsedd att komma till
stånd. Skulle riksgäldskontoret emellertid vilja använda några nliljoner för
att köpa upp obligationer på marknaden, så behövs ingen fond för det, utan
det är fullt tillräckligt med ett bemyndigande.

Riksgäldsfullmäktigen Ekman: För en låntagare nlåste det väl vara en
realitet, om han tvingas att taga ut sitt lån under luer eller mindre gynn
samma villkor.

Till generaldirektt>r Stridsberg skulle jag vilja säga, att jag visst vill
medge, att statsmakterna icke ha följt någon genomtänkt och punkt för punkt
rationellt ordnad avskrivnings- eller anslagspolitik. Men har jag att välja
mellan att gå i den rätta riktningen, låt vara ryckvis och under inverkan av
tillfälliga förhållanden, eller att icke alls gå den vägen fram, d. v. s. låta
pengarna konsumeras för tillfälliga behov, så föredrar jag i alla fall- det förra
alternativet.

Riksgäldsfullmäktigen A. Anderson i Råstock: Generaldirektör Strids
berg talade om att det vore olämpligt att disponera de s. k. malmpengarna
för att åstadkomma en avskrivning på tillsammans 140 milj. kr. på Statens
järnvägars kapital. Jag vill då nämna, att hela statsutskottet enhälligt d,elade
den uppfattningen, att just den omständigheten, att det årligen såldes bort
så stor kvantitet av malmförekomsterna i Norrland gjorde det till en moralisk
skyldighet för det nu levande släktet att under någon form låta det kapital,
som på det sättet sändes ut ur landet, bliva fruktbringande för kommande
generationer. En väg att nå ett dylikt resultat vore, ansågs det, att man
lämnade dem ett kommunikationsnät till ett ur förräntningssynpunkt sett ned
skrivet värde. Det är ett sätt att åstadkomma en utjämning av den i mångas
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tycke alltför forcerade driften - somliga säga t. o. m. rovdriften - på vårt
malmkapital i Norrbotten.

Generaldirektör Stridsberg: Man kan ordna saken på ett mycket enklare
sätt. Riksräkenskapsverket föreslog, att man vid de kapitalökningsanslag, som
man komme att ge för framtiden, skulle fästa betydligt strängare krav i av
seende å förräntningen än för närvarande. En hel del av de järnvägsanlägg
ningar, som nu anvisas på lånemedel, kommer aldrig att förränta sig.

Professor Kobb: Det är just detta, som man nu försöker att göra. Man
försöker ju att onl lnöjligt använda skattemedel till sådana järnvägsföretag,
som man icke väntar skola ge någon förräntning. Hur skall man egentligen
kunna göra det ännu strängare? Det är ju icke så lätt alltid att passa in
anslag till ett företag i en budget, om man icke någon gång finge använda
lånemedel. Nu använder man emellertid lånemedel i tanke att betala igen
denl, vilket man också försöker göra. Vi betala ju nu igen de lånemedel,
som vi oförsiktigt lånade upp i forna tider till ändamål, som icke visade sig
räntabla. I det fallet hoppas jag, att riksdagen skall visa sig konservativ
oeh icke på länge rucka på den gjorda överenskommelsen.

~---
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sammanträde den 21 november 1929.

Ordförande: Professor ELI F. HECKSCHER.

Vid företaget ·val av styrelse för år 1930 omvaldes:

till ordförande professor Eli F. Heckscher, till -vice ordförande bank
direktör O. Rydbeck samt till övriga ledamöter av styrelsen professor
Sven Brisman, fil. dr Gustaf Dalen, bergsingenjör Oscar Falkman, bank
direktör Gustaf Lagercrantz, direktör Sven Palme och generaldirektör
Anders Örne.

Det för aftonen uppställda överläggningsämnet

Födelsekontrollens inträngande hos de breda
lagren och den ekonomiska innebörden därav

inleddes med nedanstående föredrag av docenten Karl Arvid Edin.

När jag med Nationalekonomiska Föreningens ordförande och sek
reterare överenskom att inleda diskussion beträffande den högaktuella
fråga, som plägar benämnas födelsekontrollen, och den ekonomiska be..
tydelsen av denna rörelses starka frammarsch under den sista tiden,
meddelade jag, att jag önskade hålla nlig till vad som stundom benäm
nes »kvalitetsfrågan» , eller närmare bestämt till en diskussion om den
förskjutning av »fruktsanlhetsrelationen» mellan högre och lägre social
klasser, som på sista tiden framkommit i en del statistiskt material, i all
synnerhet i mina undersökningar rörande Storstockholms inomäktenskap
liga fruktsamhet för åren 1919/22. Det befanns emellertid lämpligast
att för aftonens diskussionsämne välja en mer allmänt hållen formulering.
För egen del kommer jag emellertid i huvudsak att inskränka mig till att
relatera och kommentera de nya fakta rörande ifrågavarande »socialklass-

10-3064. Nationalekon. Fören. Förh. I929.
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relation», jag anser mig vara någorlunda kompetent bedöma, och åt
herrar nationalekonomer överlåta huvudbördan av diskussionen rörande
dessa faktas och övriga »nativitetsfaktas» eventuella framticlsbetydelse (och
samhällsekonomiska innebörd). Att på nuvarande stadium inlåta sig på
några förutsägelser rörande »socialklassfruktsamhetsförskjutningens» ut
veckling under en närmare eller fjärmare framtid och dess eventuella
inverkningar på samhällets hela struktur och ekonomi skulle i varje fåll
för en stackars statistiker innebära en alltför halsbrytande balansgång,
ej minst inför en församling sådan som denna. Mitt personliga intryck
är för resten närmast, att den sista tidens förutsägelser rörande befolk
ningsutvecklingen under den kommande generationen flödat nog så ymnigt
och stundom varit mer specificerade än föreliggande fakta berättiga till.
Jag vågar dock hoppas, att den rnycket begränsade sifferanalys, jag här
skall söka ge, i någon mån måtte kunna verka stimulerande till nya
forskningsuppslag. -:Alldeles särskilt vill j'ag understryka betydelsen av,
att den forestående nya folkräkningen måtte i 1nöj

e
ligaste mån anordnas

så, att den underlättar rationella forskningar rörande socialklassfruktsam
heten, och är det mig en stor glädje ha funnit, att statistiska central
byrån i sin den 19 november till regeringen överlämnade plan för 1930
års folkräkning i stor utsträckning behjärtat dessa önskemål (av vilka
flere framlagts i min uppsats I930 års jolkräkning, i Statsvetenskaplig
Tidskrift, årg. 1928).1

* * *

Den specialfråga av hela det stora nativitetsproblemet - vilket för
närvarande alldeles avgjort utgör hela den s. k. befolkningsfrågans kärn
punkt - jag här gjort till min huvuduppgift att behandla, sammanhänger
givetvis på det närmaste med (och ger god belysning åt) huvudfrågan
(» kvalitetsfrågan» med »kvantitetsfrågan» ), frågan om omfattningen, or
sakerna till och den ekonomiska betydelsen av den allrrlänna nativitets
nedgången. Frågan är väl, om man ej' rent av apriori kan förutsätta,
att nativitetsnedgången i de. breda lagren i sådana samhällen, där denna
nedgång övel~ huvud sedan kriget varit sä'rskilt kraftig, kom1nit i J'ämn
hÖjed 11zed den tidigare företrädesvis for de högre klasserna observerade, J'a
1'ent av överskridit dessa klassers, ända till den grad att de breda lagrens
fruktsa1nhet kan tänkas SJ'unka under de högres. 2

I Sedan detta föredrag hållits, har jag med största tillfredsställelse funnit, att regeringen

i statsverkspropositionen helt och' hållet godtagit ämbetsverkets folkräkningsplan (avtryckt i

Bilagan för {junde huvudtiteln, sidd. 50/59), vilken nu också borde kunna antagas vinna
riksdagens gillande.

2 Se IOO Jahre Geburtenstatistik in Bre1nen, 1926, sidd. 35/36, SODl dock tycks för

utsätta, att de breda lagrens fruktsamhet i längden aldrig kan tänkas sjunka under de högre

klassernas.
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Den nativitetsnedgång, som ända sedan 1800-talets slut karakteri
serat det kultiverade västerländska samhället, har säkerligen till en bör
jan till alldeles övervägande del haft en etiskt betonad bakgrund, stigande
olnsorg om hustru och barn. Därför har den också ofta gått hand i
hand med sjunkande barnadödlighet. Forna tiders »ohämmade barn
produktion» (»kaninproduktion»), ännu praktiserad i Indien och på Balkan
halvön saint för ej länge sedan i det ultrakatolska Sydbayern, har som
regel utmärkt sig för oerhört stark spädbarnsdödlighet - till den grad
att vissa mycket starkt fruktsamma delar av Sydbayern vid I 800-talets
mitt faktiskt uppvisade lägre »nettotal» (antal barn som uppnått I-årsåldern
per 1,000 inv., »Aufwuchsziffer») än trakter med mycket lägre »brutto
tal» (födelsetal). För vårt eget land föreligga i varje fall från I 700-talets
slut, och detta t. o. m. från rena jordbruksbygder, vittnesbörd »om många
foräldrars obelåtenhet med flera barn, vilka de i brist av andra näringar
uti en vad jordbruket vidkommer förut nog uppodlad provins, tycka sig
se förut skola framleva ett uselt och blott till andras båtnad trälande
liv, i följd varav många barn nödvändigt anses för en tunga, och då
några bortryckas, är sorgen dräglig». (Uttalande av prästen i Skerike
församling i Västmanland i sammanhang med dödboksregistreringen un
der farsotsåret 1773.) Frågan om det närmare sambandet mellan nati..
vitets~ och spädbarnsdödlighetsnedgången är högst komplicerad. Så
mycket tycks vara tydligt, att de svårare vanvårdsdödsorsakerna (tarm
och magsjukdomar) i vissa kulturländer, där nativiteten starkt nedgått, upp
visa alldeles påfallande stark nedgång (så i England under 192 l års heta
sommar jämförd med 191 I års likaledes mycket heta sommar, med unge
får la % högre fruktsamhet än för 1921). Vid en mycket stark nativitets
nedgång tycks å andra sidan dödligheten under de tre första levnads
dagarna uppvisa stegring, vilket bl. a. skulle bero på, att de' förstföddas
antal utgör en stigande proportion av samtliga levande födda och att
de förstfödda uppvisa högre dödlighet under de första levnadsdagarna
än barn med högre ordningsnummer. Åtminstone tycks detta vara fallet
med Preussen (se ROTT, Der Riickgang der Säuglingssterblichkeit, Er
gebnisse del" sozia!en Hygiene und Gesundheitsfiirsorge, Bd I, 1929, sidd.
118/120).

Av nedanstående tabell framgår, att födelsetalet i Sverige från
1896/98 till 1906/08 nedgått med 5 % men spädbarnsdödstalet med
17 %, medan motsvarande procenttal för perioden 1906/08 till 1916/18
voro 19 % resp. 18 % och för perioden 1916/18 till 1926/28 vora 22 %
resp. 9 %, varav skulle framgå, att nedgången av spädbarnsdödligheten
skulle avtaga i förhållande till nativitetsnedgången. - »Nettofödelsetalet»
(antalet levande födda barn, som uppnått ettårsåldern, per 1,000 inv.)
har under den första perioden avtagit med endast 3 %, under den andra
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med 18 % och under den tredje med 21 %. - Sannolikt är, att den
under den tredje perioden relativt, i förhållande till nativitetsnedgången,
svaga nedgången av spädbarnsdödligheten (utöver av ovan antydd orsak)
sammanhänger med det etiska momentets tillbakaträdande. l all synner
het skulle detta vara fallet, om förlossningarnas nedgång i stigande ut
sträckning skulle bero på, att fosterfördrivningar och antikonceptionella
medel »utan tvingande anledning» använts för att, för besvärets och
kostnadernas skull, slippa barn (eller på sin höjd komma undan med
endast ett eller ett par barn). För Stockholms vidkommande har nati
vitetens nedgång varit särskilt utpräglad under den andra perioden, efter
storstrejken 1909 och under kristiden, betydligt starkare än spädbarns
dödlighetens. Det lider intet tvivel om, att arbetarklassen här· särskilt
kommer ifråga, ävensom att fosterfördrivning här spelat en ej oväsent
lig roll.

Tab. l. Nativitets- och spädbarnsdödlighetsutvecklingen i Sverige resp. i
Stockholm åren I896/I928.

Antal avlidna Antal barnAntal levande under I:a som uppnåttfödda pr Stock- levn.-året pr Stock- I:a levn. året Stock-

Kalenderår 1,000 inv. holnlstalet 1,000 lev. holmstalet
pr 1,000 inv.

holmstalet
i % av födda i %av i % av
rikets rikets rikets

Hela IStock· Hela IStock· Hela IStock·
Sverige holm Sverige holm ISverige holm

a) 1896/98 27,0 25,2 93 97,6 165,0 169 24,4 21,1 86

b) 1906/08 25,6 24,6 96 81,1 107,0 132 23,6 22,0 93

c) 1916/18 20,8 15,8 76 66,3 80,l I 121

II
19,4 14,5

I
75

d) 1926/28 16,3 I 1,3 69 60,4 57,2 95 15,4 10,7 69

b) i % av a) 95 98 1°3 83 65 78 97 104 1°7

c) i % av b) 81 64 79 82 75 91 82 66 80

d) i % av c) 78 72 92 9 1 71 78 79 74 94

d) i % av a) I 60 I 45 I 75 II 62 I 35 I 56 Il 63 I 51 I 81

Nativitetsnedgången har under den sista generationen varit avsevärt
större för städerna än för landsbygden, från 1896/98 till 1926/28
49 % (för Stockholm 55 %, för övriga städer 47 %) mot 35 %. - Under
år 1928 har födelsetalet för riket nedgått helt obetydligt, från 16,1 °100
år 1927 till 16 0/00 (mot 16,9 0/00 år 1926).1 Enligt välvilligt medde-

I Enligt vad jag efter detta föredrags hållande inhämtat, är Statistisk årsboks födelse

tal för år I928) I6,I5 °/00, felaktzgt (beroende på att 854 levande födda felaktigt påförts Göte
borgs stad, utgörande folkmängden å ett med staden I/I 1928 inkorporerat område).
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lande från chefen för Göteborgs stads statistiska kontor skulle födelse
talet där för år 1929 ånyo ha nått ett bottenrekord, 13 %0 mot 13,4 °/00

för 1927 och I 3,5 °/00 (den officiella siffran, 17, I %0, är felaktig) för
1928. För Stockholm torde födelsetalet, enligt välvilligt meddelande
från stadens statistiska kontor, från 1928 (då det var 10,9 %0) ha sjun
kit med i det närmaste 6 % (mot en nedgång om endast 3 % från 1927
till 1928).

För jämförelse mellan olika länder torde de inomäktenskapliga frukt
samhetstalen vara de bästa måtten, särskilt om man tager hänsyn även
till åldersfördelningen bland hustrurna i fruktsamhetsåldrarna. Inmultipli
ceras sålunda de svenska fruktsamhetstalen för år 1925 för hustrur un
der 45 år i femårsåldersgrupper på motsvarande antal hustrur vid folk
räkningen i Tyskland i juni samma år, blir det verkliga antalet inom
äktenskapliga nedkomster för år 1925 9 % lägre än summan av det
sålunda beräknade antalet, varvid emellertid är att observera, att de
större städernas folkmängd i Tyskland utgör en proportionsvis mycket
större andel av hela rikets än i Sverige - även om man tager veder
börlig hänsyn till att de större städernas storleksgräns bör sättas åt
skilligt lägre för det senare landet. Kunde fruktsamhetsjämförelsen för
de bägge länderna utföras särskilt för (de större) städerna och för lands
bygden, skulle den ovannämnda fruktsamhetsskillnaden säkerligen avse
värt utjämnas, möjligen helt försvinna - för städer med minst 100,000
inv. var det (ovägda) inomäktenskapliga fruktsamhetstalet för tyska riket
åren 1924/26 47 % lägre än för det övriga riket. En liknande »ålders
vägning» för· samma år för England resp. Frankrike (med utgångspunkt
från I 92 I års folkräkningar) har resulterat i, att de verkliga antalen
inomäktenskapliga barnaföderskor understiga de beräknade med 9 %resp.
14 %. Kunde man taga vederbörlig hänsyn till »agglomerationsuppdel
ning», skulle underskottet för Englands del säkerligen förminskas relativt
ännu mer än för Tysklands. Utföras för Sverige liknande räkneopera
tioner med åldersfruktsamhetstalen för år 1925 för tidigare perioder
(genom inmultiplicering på dessas antal hustrur) och användes för England
det förfaringssätt, som kon1mit till användning i The Registrar-General's
Statistical Review of England and Wales, for the year I922 (sidd.
136/139 och för årg. 1925), finner man, att det »åldersvägda» inom
äktenskapliga fruktsamhetstalet för Sverige från sekelskiftet till 1925 av
tagit med 42 % men för England med endast 36 % - från sekelskiftet
till strax före världskriget (åren 1910/12) rned 13 % resp. 12 %, från
denna tid till 1925 med 33 % resp.' 27 % - men från 1880-talets början
till sekelskiftet med 8 % för Sverige' mot 16 % för England. För Tysk
land började fruktsamhetsnedgången taga fart först i slutet av 1890
talet men uppgick från 1899/1901 till 1913 (inom det nuvarande riksområdet)
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till 28 %, mot för Sverige till 17 %, och från 1913 till 1925 till'likaledes
28 ;J;, mot för Sverige till 29 %(ovägda inomäktenskapliga fruktsamhetstal).
Särskilt anmärkningsvärt är givetvis, att fruktsamhetsnedgången i Sverige
från tiden strax fore vä,'ldsk1'iget till I925 va11'it väl så kraftig som i
England och Tysklan,d. (För Tyskland har siffermaterialet hämtats ur
Beiträge zum deutschen Bevölkerungsproblem, Sonderhefte zu Wirtschaft
und Statistik, Nr 5, 1929.) Vad Frankrike beträffar, så står detta lands
nativitetsutveckling som bekant i en särklass för sig, på grund såväl av
dess tidiga »rationalisering» som av fruktsamhets talets uppgång under
tiden strax efter fredsslutet - av speciella skäl, på vilka det skulle föra
för långt att här ingå.

För generationen närmast före kriget (och för England för de ab
norma åren strax efter kriget) föreligga en hel del undersökningar rörande
de olika socialklassernas (inomäktenskapliga) fruktsamhet, vilka undan
tagslöst kommit till det resultatet, att de högre klassernas fruktsamhet
avsevärt understiger de breda lagrens. Det sparsamma material, som
föreligger för (de egentliga) »efterkrigsåren», tycks i varje fall vittna om,
att en högst avsevärd förskjutning ägt rum (åtminstone beträffande stor
städerna) i fråga 'om socialklassfruktsamheten, såsom ju också av det
ovan anförda var att vänta. Mitt stockholmsrnateriai ger vid handen, att
denna förskjutning antagit sådana mått, att en verklig omkastning ägt rum.

* * *

Vid dessa fruktsamhetsundersökningar ha två huvudtyper kommit
till användning. Den ena kan betecknas som »den fortlöpande indirekta
lokalgeografiska undersökningstypen ~, eller kortare som »stadsdelsunder
sökningen», den andra som »den retrospektiva yrkesräkningsundersök.:.
ningen». Mot bägge metoderna kunna vägande anmärkningar riktas.
Den förra metoden, som i huvudsak bygger på den fortlöpande regi
streringen av de inomäktenskapliga födelserna för år belägna i närheten
av folkräkningarna och med uppdelning stadsdelsvis efter graderade »social
index», vidlådes först och främst av den nackdelen, att de olika social
klasserna, bättre resp. sämre situerade, i ingen storstad lagra sig fullt
homogent stadsdelsvis. Materialet blir alltså i hög grad »orent». Men
även bortsett härifrån, är det mycket svårt finna ett fullt lämpligt »so
cialindex» . Så har man, i synnerhet före kriget, som index använt sig
av medelhyran pr bostadslägenhet eller av antalet hemanställda pr 1,000

inv. eller av antalet rum pr lägenhet (och av antalet boende pr eldstad),
på sista tiden framför allt av procenttalen industriarbetare av samtliga
yrkesverksamma. (Om olika socialindex och deras lämpliga samman
ställning för belysande av fruktsamheten stadsdelsvis, se FREUDENBERG,



FÖDELSEKONTROLLENS INTRÄNGANDE HOS DE BREDA LAGREN 129

Fruchtbarkeit und Sterbliclzkeit in den Berliner T7erwaltungsbezirken, Er
gebnisse der sozialen Hygiene und Gesundheitsfiirsorge, Bd. I, 1929,
sidd. 31 I I). Det bästa socialindex är givetvis medelinkomsten pr yrkes
utövare pr stadsdel, men dylika uppgifter föreligga ju endast undan
tagsvis. En - såsom jag från mitt stockholmsmaterial skall på
visa - allvarlig brist i detta slags socialklassfruktsamhetsstatistik är till
slut, att fruktsamhetstalen för stadsdelarna, såvitt mig är bekant, aldrig
»åldersvägts », d. v. s. antalet i resp. stadsdelar bosatta gifta barna
föderskor ha utan åldersuppdelning satts i relation till samtliga gifta
kvinnor under 50 år, eller i bästa fall under 45 år, vid folkräkningen.
Som bekant gifta sig emellertid arbetarklassens, och överhuvud de
breda lagrens, kvinnor tidigare än de högre klassernas - i ännu högre
grad gäller detta männen. Men då fruktsamheten bevisligen avtager
med stigande äktenskapsvaraktighet såväl som med stigande hustru
ålder, komma i dessa avseenden ovägda fruktsamhetstal att delvis ge
ett »fiktivt» intryck av lägre fruktsamhet för de högre klasserna, där de
lägre hustruåldrarna och kortare äktenskapsvaraktigheterna äropropor
tionsvis svagare representerade (bland hustrur i fruktsamhetsåldrarna).
Ä ven med denna reservation lider det dock knappast något tvivel om,
att de västerländska storstädernas »rika» stadsdelar ännu under tiden
kort före världskriget tämligen genomgående uppvisat lägre inomäkten
skaplig fruktsamhet än de »burgna» och dessa än de »fattiga» , och att
den första socialtypen »lett» ifråga om födelsekontroll, medan den tredje
typen kommit sist.

Dessa resultat ha, som det synes, till fullo bestyrkts av de »retro,
spektiva» yrkesfruktsamhetsundersökningarna, »barnräkningarna» , vilka
bygga på i samband med folk- och yrkesräkningarna begärda uppgifter
om hela antalet levande födda barn för varje vid räkningen bestående
äktenskap, fördelade efter äktenskapsvaraktighet och hustruålder. All
deles oavsett att denna metod, i motsats till den »fortlöpande» , är
behäftad med betänkliga minnesfel (åtminstone för de äldre äktenska-

. pen) men framför allt med tendentiösa fel ~ särskilt för övertäckande
av förekomsten av föräktenskapliga nedkomster (och konceptioner, fram
för allt i de yngre äktenskapen) - har den hittills lidit av det felet, att
uppgift om hustrurnas nedkomstålder saknats, med påföljd att fruktsam
hetstal ej kunnat uträknas för bestämda tidsavsnitt av äktenskapen eller
bestämda kalenderårsgruppe,r. För en brytningstid, sådan som den när
varande beträffande socialklassfruktsamheten, är denna brist mycket be
tänklig, och risk föreligger, att tvenne perioder, kännetecknade av.
i detta avseende rakt motsatt utvecklingstendens, sammanblandas till
en intetsägande gråmelerad massa. En annan huvudanmärkning mot
denna m'etod är, att yrkes- och socialklassrubriken endast avser tiden
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vid folkräkningen, varvid är att märka, att mannens yrke och social·
ställning sedan den tid, då barnsängarna kommo tätast, kan ha under
gått avsevärd förändring, och att såväl de uppåtstigande som de nedåt
stigande socialklasserna mycket väl, ja t. o. m. sannolikt, kunna tänkas
vara karakteriserade av egenartade fruktsamhetstendenser, i förhållande
till mer »stabila» yrkes~ och socialklassgrupper. Och vad som gäller
om yrkes~ och socialklassrubriken gäller i viss mån också om »agglo
merationsrubriken». Särskilt torde till de större städerna inflyttade förete
en egenartad fruktsamhetsbild - förmodligen lägre fruktsamhet för de
inflyttade än för de stadsinfödda, möjligen rätt olikartad under den första
tiden efter stadsinflyttningen än längre fram. Med hänsyn till (åtmin
stone de större) städernas mycket lägre fruktsamhet än landsbygdens,
måste dessa under alla förhållanden särskilj as.

Men framför allt, enbart yrket är i våra dagar ett ganska osäkert
»socialindex», vilket nogsamt framgår Cl:V det vid 191 l års engelska
yrkesfruktsamhetsundersökning i och för sig mycket förtjänstfulla för
söket att sammanföra hela yrkesmassan i några få stora socialklasser.
Då är inkomsten, naturligen kombinerad med större yrkesgrupper, helst
också med bildningsgrad, ett mycket 'säkrare »socialindex», till på köpet
med den fördelen att den är »mekaniskt kontinuerligt graderbar» . Idealet
för en socialklassfruktsamhetsundersökning finge man, enligt min mening,
med den metod, jag föreslagit till genomförande. i samband med den
nu förestående folkräkningen (i den ovannämnda uppsatsen, I930 års

jolkräkning, närmare preciserad i en till statistiska centralbyråns chef
den 15 oktober 192 9 ingiven promemoria). Mitt förslag går ut på, att
man i samband med folkräkningen skulle sörja för åstadkommande av
s. k. »sammanbindningsuppgifter» , avsedda att underlätta sanlmankny
tandet av födelseregistreringen för i varje fall åren 1931/32 med folk
räkningsmaterialet, så att varje födelseuppgift under dessa år kunde
»identifieras}> i folkräkningsmaterialat, och därmed praktiskt taget full
ständig uppgiftskonformitet för bägge materialen erhållas beträffande
yrke - förutom att födelseuppgifterna liksom folkräkningsmaterialet kunde
uppdelas efter ej blott yrke utan även inkomst, bildningsgrad, trossam
fund och »mobilitet» , i kombination med äktenskapsvaraktighet och ålder.
Fruktsamhetstal uträknade för var 'Och en av dessa grupper för 2 eller
helst 4 kalenderår, 1929/32, för varje större stad för sig ävensom för lämp
ligt valda övriga »naturliga» områden (mindre än länen, men större än
häraden), skulle säkerligen, efter vederbörlig»standardvägning» , giva höge
ligen belysande inblickar i socialklassfruktsamhetsbild-ens mångfaldiga
irrgångar i våra dagar, i all synnerhet genom lämplig ytterligare kombina
tion efter antal före observationstiden havda nedkomster - i enlighet
med mitt (i huvudsak av statistiska centralbyrån accepterade) förslag.
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Ur centralbyråns folkräkningsplan må följande citeras beträffande
»identifieringsmetoden ». »Medelst den retrospektiva metoden kan man
icke angripa samtidens fruktsamhetsproblem och studera just nu försig
gående förskjutningar. Detta kan endast ske med utnyttjande av be
folkningsrörelsens årliga material. Vill man, med hänsyn till yrke och
socialklass, intränga djupare i detta material, är möjligheten att förbinda
det med folkräkningens i detta hänseende långt säkrare uppgifter av
stor betydelse. Önskar man en inriktning på det aktuella utvecklings
förloppet , ledes man sålunda fram till den tankegång, som. rekommen
derar speciell fruktsamhetsundersökning för år alldeles intill folkräkningen
med identifiering mellan befolkningsrörelsens och folkräkningens mate
rial. - - - I syfte att sådana tekniska anordningar ifråga om folk
räkningens primärmaterial nu ej försummas, som äro behövliga för att
kunna upptaga undersökning enligt identifieringsmetod, ämnar central
byrån i kyrkoboksutdraget upptaga en kolumn, redovisande folio i för
samlingsboken.'>

Så mycket är säkert som, att de försök, som hittills gJ'orts för hela
länder till jortlöpande yrkesfruktsa1nhets- liksom yrkesdödlighetsstatistik
utan användande av. identijieringsmetoden (»den trec(je undersöknings11teto
den») givit synnerligen osäkra resultat - beroende på bristande yrkeskonfor
mitet mellan de bägge 11taterialen (befolkningsrörelsens och jolkräkningens).
Detta framgår ej minst av den stora engelska yrkesfruktsamhets- och
yrkesdödlighetsundersökningen för åren 192 1/23 (Occupational mortality,
fertility, and infant mortality, I927, flerstädes) samt av chefens för Norges
statistiska centralbyrå, dr JAHNS föredrag, Enkelte erfa1'inger og resul
tate'r aven norsk dedelighetsundersekelse (i Förhandlingar vid Nordiska
statistikermötet i Stockholm 27/28 september 1928, särskilt sid. 62 och
den följande diskussionen). En så viktig detalj aven yrkesfruktsamhets
undersökning, som exempelvis yrkesverksamma hustrurs speciella frukt
samhet, är sålunda utan användande av identifieringsmetoden fullständigt
oåtkomlig för rationell behandling.

I detta sammanhang vill jag omnämna, att jag (i ovannämnda upp
sats) också framlagt förslag om upptagande på folkräkningsprogrammet
av uppgift om »större» egen yrkesväxling och om yrkesväxlingsåret samt
om faders yrke jämte uppgift om sista avflyttningsort (»stordistrikt»)
och inflyttningsår ävensom av uppgift om förekomst av arbetsoförhet
och dess sjukdomsorsak, »invaliditet» - den sista uppgiften på grund
val dels av under ett år av läkarna verkställd fortlöpande registrering,
dels av »momentan inventering» i början av år 1931. Härigenom
skulle möjliggöras rationellt lagda studier över fruktsamheten resp. död
ligheten hos å ena sidan utpräglat invaliditetsfria, högklassiga - enkanner
ligen uppåtstigande - yrkes- och socialklassgrupper och hos å andra
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sidan psykiska och fysiska invaliditetsgrupper av olika slag och grada
tioner för lägre stående yrken och socialklasser - enkannerligen ned
sjunkande grupper - under särskilt hänsynstagande till de»mobilas»
egenartade selektion (om möjligt med särskiljande av de vagabonde
rande).

Centralbyrån har i sin ovannämnda folkräkningsplan i stor utsträck
ning tagit hänsyn till dessa, även från andra håll framförda, önskemål.
Beträffande det sista yttras följ ande: »En betydande del av berednings
arbetet har ägnats frågan om invaliditetens belysande genom folkräk
ningen. Geno~ detta var redan på tidigt stadium utrönt, att för en
totalinventering av invaliditeten, fattad ur medicinsk synpunkt, icke kunde
anvisas någon framkomlig väg samt att överhuvud önskemål, vilka
krävde allmän medverkan av landets läkare, icke voro genomförbara.
- - - Att beträda vägen att företa en allmän inventering av invali
diteten, men fattad i ekonomisk mening, synes vanskligt. - - - Å
mantalsblanketten har emellertid inrymts kolumn för deklaration av var
aktig arbetsoförmåga, med angivande av dess orsak. Ett framkomligt
uppslag, som förtjänar att nämnas, går ut på att genom saJnarbete
mellan socialförsäkringens och fattigvårdens lokala och centrala myndig
heter åstadkomma, förslagsvis för år 193 l, en fristående specialunder
sökning av det allmänna understödsväsendet, grundad på insamlade in
dividualuppgifter» .. Då en verkligt rationell fruktsamhets- resp. dödlig
hetsundersökning for olika grupper av arbetsinvalida, särskilt inom sam
hällets bottenlager, utan tvivel -l hög grad skulle bidraga att belysa
nativitetsproblemets rasbiologiska sida, liksom naturligen dödlighetens, är
det att c(jupt beklaga, att den svenska läkarkårens 1nedverkan eJ' stått att
vinna för en rationell invaliditetsstatistiks uppbyggande. - Ett förverk
ligande av centralbyråns förslag »att upplägga ett centralt kortregister
över hela beståndet av 'obefintliga' (i rikets alla församlingar»> skulle
otvivelaktigt vara av den största betydelse för belysandet av botten
lagrens befolkningsrörelse, ej min~t deras fruktsamhet.

Mitt förslag rörande omfiyttningsuppgifterna har accepterats av cen
tralbyrån, likaså förslaget rörande den »egna» yrkesväxlingen, så tillvida
att å mantalsblanketten skulle frågas: »Hade ni år 1925 samma yrke
och yrkesställning (som nu vid folkräkningen)? Om icke, angiv dåva
rande yrke och ställning.) Förslaget att begära uppgift om faders yrke
- av stor betydelse för belysandet av ståndscirkulationen - har av
böjts, likaså ett av mig framställt förslag att efterfråga arbetsstället
(firma, med namnangivning) och arbetsorten. Med det sista har jag av
sett, dels att själva yrkesuppgifterna skulle förbättras (såsom vitsordats
från 192 l års engelska och 1925 års tyska folkräkningar), dels att be
stämningen av »naturliga agglomerationsområden» skulle underlättas,'
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dels, och framför allt, att tillförlitlig grundval skulle. skapas för en upp
delning i storföretag resp. medelstora och små företag och för uträk
n~nde av fruktsamhets- resp. dödstal för dessa gruppers respektive. per
sonalgrupper, vilka tal kunde förväntas bli av största intresse, vad frukt
samheten beträffar på grund av förefintlighet' av olika »födelsekontroll
mentalitet» .

* * *

Kunde man tänka sig ett statistiskt materia! så anordnat, att ej' blott
de »fenotypiska» karakteristika hos, vad j'ag här kallat, högre och lägre
socialklasser utan även de bakom klassbildningen till äventyrs liggande
»genotypiska» karakteristika kunde klarläggas, skulle den rasbiologiska
innebörden av socialklassernas fruktsamhetshetsforskjOutning givetvis fram
träda med en helt annan tydlighet och räckvidd än nu är mÖjOligto I
varje fall så länge familjestatistiska undersökningar för åtminstone ett par
generationer tillbaka (på grundval av fortlöpande familjeregistrering i stil
med den wiirttembergska) icke kunna inkombineras i undersökningssche
mat, måste man nöja sig med mer eller mindre lösliga förmodanden.

Och därmed är jag inne på ett stort stridsspörsmål. .Ger våra da
gars socialklassuppdelning - efter inkomst, bildning och yrke - i grova
drag uttryck för »inneboende bättre resp. sämre arvsmassa», eller
m. a. o. åt ärvda genomsnittligt' önskvärda resp. ej önskvärda egen
skaper, så att förmerelse av den »socialt högst stående gruppen» (de
»intellektuella» och närstående grupper) är proportionsvis D1est önskvärd
och av den »socialt lägst stående gruppen» minst önskvärd? Och om så
är fallet, vilka synpunkter har man att lägga på yrkesväxlingen, särskilt
uppåt och nedåt, ej minst från föregående generation?

För dessa frågors besvarande tillåter jag mig citera ett rasbiologiskt
arbete av framstående tyska författare (BAUR, FISCHER och LENZ), år
1925 översatt till svenska under titeln Ärftlighet och rashygien. »Ur
valseffekten a'l födelseförhindrandet är synnerligen ogynnsam. De burgna
och bildade familjerna komma efter i nativitet, stundom ända till utdöende.
Genom födelseförhindrandet elimineras de psykiska anlag, som förhjälpa
till, att en högre ställning nås och uppehålles. Eftersom födelseföre
byggandet ofta sker av ansvarskänsla och kärlek till de redan födda
barnen, elimineras dä~igenorn även direkt gynnsamma psykiska anlag.
Medan personer av förutseende och omtänksam läggning -- vilka äro
av oersättlig betydelse för kulturen - i det stora hela taget icke längre
alstra ett tillräckligt stort barnantal, föröka sig sådana familjer, som lätt
sinnigt och utan ansvarskänsla leva för dagen, som icke förmå genom
skåda de för de enskilda familjerna ogynnsamma följderna av ett större
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barnantal, eller som på grund av inskränkthet eller brist'ande självbe
härskning icke komma sig för att förebygga födelser. Lägsta fruktsam
heten ha lärarna, i första rummet vetenskapsmännen, "som i genomsnitt
tvivelsutan äro högre begåvade än de flesta andra stånd i samma eko
nomiska ställning. Men bildningen som sådan bär ej skulden till nati
vitetsminskningen. Om en befolkning satte rasens allmänna bästa högre
än individens bekvämlighet och om denna åsikt verkligen vilade på en
inre övertygelse, skulle ej heller den högre bildningen stå i opposition
till rasens liv. I sista instans är det sålunda livsåskådningen det kom
mer an på. Även den vid sekelskiftet inträdda överfylIningen av de
bildade yrkena har bidragit till nativitetsminskningen, förmedlad genom
det ekonomiska underskattandet av allt andligt arbete.»

»[ en besynnerlig forblindelse ansåg man, att ett ständigt socialt upp
åtstigande även innebure en oavlåtlig hÖj·ning av kulturen och rasen. [
sj'älva verket är motsatsen fallet. Ett oavlåtligt socialt uppåtstigande är
absolut icke mÖj·ligt utan ett utdöende i toppen, for att lämna plats åt de
uppåtstigande jamil.jerna, vilken folkförnyelse allmänt betraktas som den
normala och som en glädjande modern företeelse (i jämförelse med forna
tiders ståndssamhälle). Vore däremot barnantalet i de övre skikten större
än i de lägre, skulle folkförnyelsen gå i riktningen uppåt-nedåt och
begåvningen inom befolkningen ökas». Denna åskådning om ett samband
mellan socialstandard och ärvd genomsnittsbegåvning tycks delas också
av den kände, till sin politiska åskådning socialdemokratiske, rasbiologen
GROTJAHN, som bl. a. skriver: »Det nu bestående förhållandet, att re
kryteringen av de högre klasserna mindre sker genom egen förökning
än genom uppåtstigande från de lägre skikten, leder med tiden säkert
till att nationen frånhändes sina dugliga, begåvade och energiska med
lemmar.»

Jag saknar givetvis alla förutsättningar att yttra mig om själva det
rasbiologiska berättigandet av den uppfattning, som framträtt i ovanstå
ende citat och som tyckes vara tämligen alltnänt omfattad inom rasbio
logiska kretsar, och inskränker mig här till att ifrågasätta, om de upp
åtstigande individerna ej genomsnittligt måste tänkas vara ett rasbiolo
giskt gott urval ur de skikt, från vilka de uppstigit, liksom de" från högre
skikt nedsjunkande ej måste tänkas representera ett sämre arvsgenom
snitt än deras ursprungsskikt. Jag har gjort citaten närmast för att,
utan minsta anspråk, konfrontera den rasbiologiska uppfattningen i ett
utomordentligt viktigt samhällsspörsmål på lång sikt med ~er eller mindre
diffusa uppfattningar inom samhällsforskningen. För tillfället drager jag
ingen annan slutsats av denna mycket lösliga konfrontation än den, att
mÖjligast syste1natiskt anordnad sa1nhällsbiologisk samforskning rörande
dessa problem - bl. a. genom representativa studier rörande ståndscir-
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kulationen, rörande )bottenlagrens» resp. »topplagrens» konsistens och
»befolkningsrörelse» , rörande »intelligensens ärftlighet» (på grundval bl. a.
av »betygsundersökningar») - vore en stor vetenskaplig framtidsuppgift,
ej minst för nationalekonomerna som på sista tiden visat ett så gläd
jande intresse för det invecklade problemkomplex, som betitlas befolk
ningsfrågan. Skulle den av statistiska centralbyrån framlagda (och av re
geringen godtagna) folkräkningsplanen träda i verkställighet, kunde man
tänka sig, att ämbetsverket i vissa delar nödgades inskränka sig till att
beträffande de många nya uppgiftskombinationerna leverera endast» halv
produkter», och att ett tillfälligt forskningsinstitut bildades, vilket påtoge
sig dessa »halvprodukters» ·slutbearbetning. I

* * *

Och härmed är jag äntligen inne på frågan vad vi veta om frukt
samhetsutvecklingen efter världskriget för de olika socialklasserna.

Vad de krigförande länderna beträffar, är det ojämförligt rikaste
materialet att hämta från Tyskland, redan på den grund att detta land
verkställt en synnerligen ingående yrkes- och folkräkning så sent som
1925 och att dess resultat i stor utsträckning, och med många förut ej
offentliggjorda detaljer, redan äro bekanta. Så har man för ett stort an
tal storstäder publicerat kombinerad köns-, civilstånds- och åldersupp
delning i femårsåldersgrupper. För sådana städer, för vilka barnafö-

1 I ett inför Statistiska Föreningen - sedan detta mitt föredrag hållits - hållet före

drag har överdirektör Sandler yttrat, »att det statistiska ämbetsverket, där det ej självt kan

inlåta sig på en djupare bearbetning av materialet, i varje fall har att tillhandahålla den

fria vetenskapliga forskningen de behövliga halvpro"dukterna».

I detta sammanhang tillåter jag mig omnämna, att jag i skrivelse till Konungen

den 16/12 I 929 bl. a. gjort följande förslag: }) Frågan rörande den egna yrkesväxlingen borde

formuleras på följande sätt: 'Har eder yrkesverksamhet och -ställning sedan 1920 undergått

avsevärd förändring (från försörjd till försörjare eller tvärtom, eller från arbetare eller

anställd till självständig eller tvärtom, från jordbruk till annan näring eller tvärtom).' Kunde

följande fråga tilläggas: 'I vilken kommun var ni skriven 3
I
/ 12 1920?') skulle kommande

forskningar rörande både inkomst- och yrkesväxlingen mellan 1920 och 1930 möjliggöras».

Genom. den här föreslagna formuleringen skulle den retrospektiva yr~esfruktsamhets

statistiken, som centralbyrån upptagit på sitt program, vinna betydligt i värde. Man kunde

nämligen på grundval av dylika uppgifter vid yrkesväxling i lyckligaste fall få fi'uktsamhets

perioden uppdelad på två Ga kanske t. o. m. på tre) delperioder hänförda till olika yrkes

och sodalklassgrupper, vardera med åldersfruktsamhetstal.

Vidare har jag föreslagit, att följande fråga skulle upptagas på mantalsblanketten (att

besvaras av personer, födda. 188 I och senare som ej vid folkräkningen sammanleva med

fadern): »Är eder fader i livet? I så fall i vilken församling bor han nu och vilket är

(såvitt bekant) hans' yrke (och hans yrkesstäl1ning)? Uppgiv (om möjligt) eder faders fö

delseår (eller ålder) samt, om han är död, (så vitt bekant) hans dödsår och, om han dött efter

1920, den församling där han dött.»
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derskorna åtminstone för hela staden fördelats på liknande sätt, kan man,
genom inmultiplicering av hela stadens inomäktenskapliga åldersfruktsam
hetstal på motsvarande hustrufolkmängder, stadsdelsvis erhålla indextal ut
visande hela det verkliga nedkomstantalets procentuella överskott eller
underskott i förhållande till det sålunda beräknade. För Hamburg har jag
sålunda kunnat konstatera, att medan den inomäktenskapliga fruktsam
heten åren 1900/01 regelbundet sJ'ö1tk med stigande socialstandard (pro
centtal industriarbetare av samtliga yrkesverksamma), så är detta så
långt ifrån fallet för år 1925, att tvärtom de tre stadsdelar, som upp
visade de lägsta procenttalen arbetare (11/24 % mot 33/64 % i de övriga
stadsdelarna), uppvisade ett överskott om 7 % verkligen inträffade ned
komster (inoln äktenskapet) utöver det »beräknade» antalet, och att
fruktsamheten för dessa tre stadsdelar från sekelskiftet sjunkit med 44 %
mot 60 % i de övriga stadsdelarna. För. Bremen föreligga liknande
resultat. För Berlin kunna liknande undersökningar ej utföras av det
skäl, att nedkomsterna ej äro åldersfördelade (FREUDENBERG har dock
i sitt ovan nämnda arbete utfört en del beräkningar, resulterande i att
»arbetarstadsdelarna» för folkräkningsåret 1925 i varje fall icke uppvisade
högre inomäktenskaplig fruktsamhet än de förmögnare).

Beträffande det tyska materialet vill jag till slut nämna, att jag på
grundval av Band 348 av riksstatistiken, Einko1nnzen- und Körperschaft
steuerveranlagung fur I925, Berlin 1929, gjort en uträkning av antalet
minderåriga »avdragsbarn» (för att använda den svenska finansstatistikens
för 1917, språkligt ej. vidare välklingande, uttryck) per till familjeavdrag
(även för hustru) berättigade (gifta) män (»Ermässigungsberechtigten») för
5 inkomst- och 5 agglomerationsgrupper, varefter jag - såsom fralngår av
nedanstående procentsammanställning - för hela riket resp. för varje ag
glomerationsgrupp satt de 4 högre inkomstklassernas barnmedeltal i pro
cent av motsvarande medeltal för inkomstklassen 1,500/3,000 riksmark.

Dessvärre är den förklarande texten i publikationen alltför knapp
händig, för att en ej mycket sakkunnig skall kunna med någon säkerhet
kommentera nedanstående tabell, men man synas mig dock därur kunna
sluta, att de allra största tyska städernas »socialklassrelation» beträffande
fruktsa1nheten är på väg att gå i motsatt riktning 1not vad fallet varit·
före kriget och vad tydligen ännu är fallet på landsbygden och i de
mindre städerna, 1nedan de medelstora städerna representera en övergångs
typ av »neutral socialklassrelation» . En metodiskt viktig slutsats kan
nzan också draga av dessa tal, nämligen den att socialklassfruktsamhets
undersökningar under nuvarande brytningstid äro av foga värde for ett
helt lands ouppdelade material utan helst borde foretagas för ett flertal
agglomerationsgrupper. För de bägge miljonstäderna utgöra »avdrags-



FÖDELSEKONTROLLENS INTRÄNGANDE HOS DE BREDA LAGREN 137

Tab. 2. Antal 1ninderåriga barn pr IOO till famil.jeavdrag berättigade
1nän i Tyskland år I925 i inkomst- oc/z agglonzerationsgrupper, barn

antalet for inko1nstg1"uppen I,50o/3,OOO Rm === IOO.

1
'I I 5,000/ 8,000/ mer än 11,5ooi 3,000,

Agglomerationsgrupper 3.000 1 5,000 8,000 12,000 12,000 I

Rnl Rm Rm Rm Rm 1

I. Tyska riket .1 IOO I 94 I 88 1 84 I 83
I2. Landsbygden och städer med under 50,000

Inv. 100 96 90 86 83 I
3 Städer med 5°,000/100,000 inv. 100 99 102 102 102

I
4· » » 100,000/500,000 inv. 100 1°4 1°7 112 I I I I
5· » " 5oo,000/I 111ilj. inv.. 100 105 1°5 110 115 I

6. » » lninst I milj. inv. .1 100 I 1°3 1°9 124 13° I

barnstalen» för de fem inkomstgrupperna från 1,500/3,000 Rm till mer
än 12,000 Rm 46 %, resp. 5 l %, 56 %, 67 %och 72 % av motsvarande
tal för landsbygden.

* * *

Härmed är jag äntligen framme vid redogörelsen för resultaten
av, mina socialklassfruktsamhetsundersökningar för åren 19 I 9/22 för
Storstockholm, Storgäteborg och Borås. Den sista staden har valts som
typ för en textilindustristad - vilken industri som bekant alltid ansetts
utmärka sig för speciellt låg fruktsamhet - men belägen i ett område
av ålderdomlig, föga rationaliserad fruktsamhetstyp, i skarp motsats till
det »ultramoderna» Stockholm.

Dessa fruktsamhetsundersökningar ha byggts upp på födelsekort
- för varje i äktenskap ingånget före 192 I inträffad nedkomst - och
på familje-folkräkningskort för samtliga vid 1920 års folkräkning i resp.
områden bosatta gifta kvinnor födda 188 l och senare, vilka vid folk
räkningen sammanbodde med sina män. Födelsekortens uppgifter ha via
ide~tifieringsmetoden infogats å folkräkningskorten. Praktiskt taget alla
fodelseuppgifter, S01n borde kunnat identifieras, ha identifierats.

Stockholms fruktsamhetstal var för hela materialet 37 % lägre än
för Göteborg och 42"% lägre än i Borås. Materialet har bl. a. uppdelats
i 4 äktenskapsvaraktighetsgrupper, kombinerade med 4 kvinnliga resp.
manliga åldersgrupper, 4 yrkes- och 6 inkomstgrupper, varjämte yrkes
verksamma hustrur hållits i sär för sig (för Stockholm har för dessa satts
en inkomstgräns nedåt vid 300 kr., för Göteborg vid 250 kr.). "I nedan
stående sammandragstabeller har gjorts en sammans~ällning belysande



Tab. 3. Socialklassfruktsainheten i Storstockholn1, och i Storgöteborg åren I9I9/22.
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socialklassfruktsamheten i Stockholm och Göteborg. - I själva före
draget ha endast 2 socialklasser särskilts, äktenskap där mannens in
komst understeg 6,000 kr. och äktenskap där den var minst 6,000 kr.
Med anledning av docent Linders diskussionsinlägg har jag i tabellen
ytterligare särskilt äktenskap, där mannens inkomst var minst 10,000 kr.
De beräknade nedkomstsummorna (i koll. 7 och 13) ha fåtts på så sätt,
att fruktsamhetstalen för den lägsta inkomstgruppen för hustrur under
30 år resp. 30/40 år (talen här ej återgivna) i vardera av de fyra äkten
skapsvaraktighetsgrupperna inmultiplicerats på motsvarande hustrufolk
mängder (antal äktenskapsår) för de bägge högre inkomstgrupperna,
varefter det »observerade» antalet nedkomster (under 40 år) satts i procent
av det »beräknade». För samtliga hustrur, vilkas män 1920 haft en
inkomst om minst 10,000 kr. resp. om 6/10,000 kr., .överstiger det sålunda
efter både äktenskapsvaraktighet och hustruålder »vägda» fruktsatnhets
talet motsvarande för hustrur, vilkas män haft en inkomst understigande
6,000 kr., i Stockholm med 4 1 %resp. 12 %, men understige1' det i Göte
borg med 7 % resp. 12 %. I (nästan) samtliga äktenskapsvaraktighets
grupper överstiger den högsta inkomstgruppens fruktsamhet den mellersta
gruppens, indextalen i kol. 14 motsvarande i kol. 8 för äktenskap in
gångna 1919/20 resp. 1916/18, 191 1/15 och före 191 I för Stockholm
med 14 % resp. 28 %, 31 % och 8 %, för Göteborg med 13 %resp. 4 %,
8 % och °%. Den mellersta inkomstgruppens indextal uppvisa för Stock
holm fruktsamhetsöverskott över den lägsta inkomstgruppen med ungefår
20 % för äktenskap ingångna 191 1/16, medan övriga äktenskap varken
uppvisa över- eller underskott. För Göteborg uppvisa de ungefär 30 %
fruksanlhetsunderskott för de äldsta äktenskapen, 8 %överskott för äkten
skap ingångna 1916/18 och 15 a 20 % underskott för övriga äktenskap.
- Som föräktenskapliga nedkomster spela en mycket obetydlig roll för
äktenskap, där mannens inkomst varit minst 6,000 kr., påverkar denna
felkälla icke jämförelsen mellan denna grupps bägge delgrupper; vad
den lägsta inkomstgruppen beträffar, kan anmärkas att föräktenskapliga
nedkomster inträffade under år 1920 (och delvis under 1919) registrerats
och räknats som inomäktenskapliga. Intressant är att finna, i vilken
grad den högsta socialklassen (inkomstgruppen) i Stockholm ·»leder» i
den nya riktningen mot förändrad socialklassfruktsamhets1'elation (redan
för äktenskap ingångna kort efter 19°9 års storstrejk) och att spår till
något liknande för Göteborg kunna konstateras åtminstone för kristids
äktenskapen. Talen i koll. 9 och 15 avse att belysa, i vad lnån frukt..
samhetsdifferenserna äro »medelfelsmässigt säkerställda» (vilket kan anses
vara fallet, om divisorn uppgår till 2).

I tab. 4 ha äktenskapen för' Stockholm resp. Göteborg för de fyra
I 1-3064. Nationalekon. Fören. Färk. I9 29.
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äktenskapsvaraktighetsgrupperna satts i procent av samtliga för vardera
av de tre inkomstgrupperna (och de tre inkomstgrupperna j procent av
samtliga äktenskap).

Tab. 4. Procenttal äktenskap (äktenskapså1' I9I9!22) ejter deras varaktig
hetstid for Stockholm och Göteborg socialklassvis.

Mannens inkomst år 1920

Giftermålsår
Stockholm II Göteborg

Under 16/10,000 I Minst II Under \ 6/10,000 I Minst
6,000 kr. kr. 10,000 kr. 6,000 kr. kr. 10,000 kr.

Santtliga äktenskajJ . .\ 7°,9 I I5,9 I IJ,I II 79,4 I I2,2 I 8,5

Äktenskap inge 1919/20 . 15,1 12,3 8,9 15,1 10,6 7,6
}) » 1916/18 . 26,6 24,0 23,9 25,8 24,0 23,1

I
}) » 19II / I S . 32,9 34,0 36,3 33,t 32 ,j 3S,6

I» }) före I 91 I 25,I 29,6 3°,9 26,0 32,7 33,7

Tabellen ger en å'skådlig bild av det förhållandet, att de äldre
äktenskapen äro relativt starkare representerade i de högre inkomst
grupperna. En liknande sammanställning med uppdelning också efter
ålder förstärker ytterligare detta intryck. I

Det ovägda fruktsamhetstalet för alla hustrur, vilkas män haft minst
6,000 kr. inkomst under 1920, var för Stockholm 14 % högre än mot
svarande i den' lägre inkomstgruppen, för Göteborg och Borås 18 %
resp. 24 % lägre (för Borås har inkomstgränsen satts vid 5,000 kr.).
Det efter äktenskapsvaraktighet och ålder för den högre klassen vägda
fruktsamhetstalet överstiger för Stockholm den lägre klassens' med
25 %, n1en understiger dess tal för Göteborg med 10 %, för Borås med
18 %. En »åldersvägning» på nlitt material, verkställd på liknande sätt
för Östermalms- resp. Söderområdena (utan socialklassuppdelning) som
den av Stockholms stads statistiska kontor för 192 I verkställda (i juli
häftet av Statistisk Månadsskrijt for år I928), har resulterat i, att jag
fått ungefär samma »överfruktsamhet» för det förra, bättre situerade
området - omkring 20 % - som statistiska kontoret. I detta sam
manhang kan anmärkas, att en liknande sammanställning av bägge dessa
områdens högre socialklasser (mannens inkomst minst 6,000 kr.) med
bägges lägre socialklasser efter »åldersvägning» givit 25 % högre frukt
samhet för den högre socialklassen.

Sammanställas, vid en uppdelning i endast två socialklasser (med
inkomstgräns vid 6,000 kr.), den högre socialklassens vägda »över- resp.

I En del ytterligare detaljer av mina stockholmsundersökningsresultat har jag framlagt

i en uppsats i The Eugenics Review, vol. XX, London 1929, The Birth rate changes.
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underfruktsamhetfJ (i procent) i förhållande till den lägre klassens for Stock
holm resp. Göteborg,jar man for samtliga äktenskap +25 %resp. -10 %,
vilka tillsammans ge ett »avståndstal» om 35 %. För de 4 äktenskaps
vara~tighetsgrupperna får man följande »avståndstal ».

Äkt. ing. 1919/20 lÄkt. ing. 1916/18 1 Äkt. ing. 191I/I slÄkt. ing. före 1911

17 27 56 32

+4 och -13 + 36 och +9 +40 och -16 +4 och -28

Dessa tal åskådliggöra särskilt det förhållandet, att födelsekontrollens
inträngande i de breda lagren i Stockholm ej blott tagit en mycket
större omfattning (jämförd med bland de högre klasserna) än i Göte
borg, utan framför allt att den börjat mycket tidigare i den förra staden.

Om fruktsamhetstalen för de eJ' yrkesverksamma hustrurna i äkten
skap, där mannen haft under 6,000 kr. inkomst, för vardera av de fyra
äktenskapsvaraktighetsgrupperna (fördelade på två hustruåldersgrupper)
inmultipliceras på motsvarande hustrufolkmängder (äktenskapsår) för de
yrkesverksamma hustrurna, får man för Storstockholm ett vägt frukt
samhetstal som för samtliga yrkesverksamma hustrur med ungefär 50 %
understiger de ej yrkesverksammas - för Storgöteborg blir motsvarande
procenttal 40 %- vilket betyder, aft ungefär en tredj'edel, 8 %, av den lägre
socialklassens underfruktsamhet under den högre (25 %) beror på hustrur
nas yrkesverksamhet. Ännu lägre (än för övriga yrkesverksamma) är frukt
samheten för hustrur, som arbetat som industriarbeterskor med full tjänst
göring (minst 2,000 kr. inkomst). De gifta kvinnornas yrkesverksamhet
är alltså av största betydelse för nativitetsproblemets bedömande. (Be
träffande dess betydelse se Betänkande ange moderskapsskydd, 1929 
där bl. a. i tab. I 15 anföras siffror för år 1927, som tydas som möjligt
belägg för att de bättre situerades inomäktenskapliga fruktsamhet skulle
vara något högre än de sämre situerades, ej blott i en del småstäder utan
t. o. 01. på landsbygden.) Av den lägre socialklassens "hustrur voro
ungefär 22 % yrkesverksamma i Storstockholm, men i Storgöteborg
endast 6 % och i Borås 16 %. För den högre socialklassen spelar yrkes
verksamheten endast föga roll och påverkar ej fruktsamheten i nämn
värd grad.

Den särskilt i Stockholm framträdande låga fruktsamheten hos de
breda lagren torde ej kunna undgå sammanställas med den i denna
stad starkt utbredda missfallsfrekvensen - för 1928 25 % å barnbördshus
och sjukhus registrerade missfall pr 100 därsamm'astädes registrerade
förlossningar; för Hamburg är motsvarande procenttal 40 %. Tvivelsutan
har den särskilt inom arbetarklassen starkt utpräglade äktenskapliga frukt-
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sa1nlzetsnedgången i hög grad sammanhängt med utbredd kvinnlig yrkes
verksamhet men framförallt nted i forhållande till »reallönens» stegring
stegrade levnadsanspråk, och det synes dessvärre ej otroligt, att foster
fördrivning (och antikonceptionella medel) kommit till användning till
övermått. ~ vad mån den för de fyra observationsåren konstaterade högst
uppseendeväckande »nya socialklassfruktsamhetsrelationen» beror på mer
tillfälliga omständigheter - plötsligt inbrytande av »födelsekontrol1men
taliteten» efter en tid av relativt hög fruktsamhet hos arbetarklassen
tjänar ej mycket att spekulera över. Man får hoppas, att verkligt ratio
nella nya undersökningar komma till stånd i samband med den nya
folkräkningen, och att dessa kunna sprida ljus över denna viktiga fråga.

Härefter yttrade sig:

Professor E. Heckscher: Jag tillåter mig omedelbart framföra ett· tack
till docenten Edin för att han för oss har velat framlägga låt vara proviso
riska men otvivelaktigt mycket viktiga resultat av de undersökningar han be
drivit. Det kan icke råda mer än en nlening om att den fråga som han har
velat belysa är en av de viktigaste socialekonomiska frågor som vi över huvud
taget ha, och han har faktiskt varit pioniär på detta område.

Det är icke min mening att föregripa diskussionen, men jag vill säga,
att det förefaller mig, som aln det först och främst skulle vara av stort in
tresse att få konstaterat vad man vet och icke vet om denna sak, om det
också i första hand blir en uppgift för herrar statistici. En andra uppgift
blir sedan att försöka ange konsekvenserna av den påvisade utvecklingen.
icke så nlycket om den är bra eller dålig, ty det får var och en avgöra efter
eget samvete - utan vad det kommer att betyda för det samhälle som vi
leva i, Oln denna utveckling komnler att visa sig bestående och kanske t. o. m.
accelereras. Det kommer i så fall att uppstå en mängd nya problem, som
de ekonomiska forskarna få taga hand om.

Professor S. Brisman : När jag gick hit, kände jag mig kanske mest
nyfiken på vad docenten Edin skulle säga om den ekonomiska betydelsen av
födelsekontrollens inträngande hos de breda lagren, men han förklarade i
början av sitt föredrag, att han över huvud taget icke ämnade yttra sig om
den saken. Jag tror icke, att vi förlorade på bytet; det har för oss varit
av allra största intresse att få del av de undersökningar, som han gjort. Vad
beträffar Stockholm, har ju resultatet av hans undersökningar delvis varit känt
förut, men så har ju icke varit fallet med hans övriga resultat. Det torde emel·
lertid kanske nu närmast bliva min uppgift att i korthet gå in på den ekono
miska innebörden av den påvisade utvecklingen. Det är nu icke så alldeles
lätt att göra, därför att strängt taget vet man ingenting om den saken av
det enkla skälet, att vi stå inför händelser, som ännu icke ha inträtt. Vi ha
faktiskt icke egentligen på något område ännu märkt någon inverkan av dessa
revolutionerande förändringar. Det gör, att man kan säga ungefär vad som
kommer att ske, ·men vilka ekononliska konsekvenser det skall få står man
ännu i många' fall rätt tveksam inför. Jag skall emellertid taga mina åhörares
tid i anspråk några minuter för att i grova drag söka klargöra själva problemet..
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Givetvis måste· man utgå från vissa förutsättningar, och jag skulle för
en överblick över vad resultatet kan bliva vilja taga till utgångspunkt, att
fruktsamheten kommer att stanna ungefär där den nu är i de västeuropeiska
länderna. En sådan förutsättning är i själva verket icke så osannolik. Re
sultatet av befolkningsstatistiken för år 1928 väckte ju en fullständig sensa
tion i detta avseende. Årtionde efter årtionde hade i alla de västeuropeiska
länderna - Frankrike, England, Tyskland, Sverige, Norge, Danmark, Holland,
Schweiz o. s. v. - antalet födda sjunkit och sjunkit, om man undantar det
abnorma året 192 o. För Sveriges del visade det sig emellertid, då siffrorna
för år 1928 publicerades i maj i år, att antalet födda hade stigit en smula.
Man var då ytterligt nyfiken på hur det skulle komma att ställa sig i de
andra länderna. Man hade nämligen anledning misstänka, att även dessa
skulle visa ett liknande resultat, därför att alla de västeuropeiska länderna
hade alltid förut visat stor överensstämmelse iJråga om befolkningsutvecklingen.
Det har nästan förefallit, som om siffrorna vända på kommando hos dessa
folk såsom rörda aven osynlig hand. Det visade sig också mycket riktigt,
att alla dessa länder hade år 1928 haft ett större antal födda än år 1927.
Det fanns i själva verket icke ett enda undantag. Ökningen var störst i
Tyskland med 20,000 flera födda och minst i Schweiz med 100 flera födda.
Denna ökning var verkligen ett stort mysterium, ty man förstår icke vad
det är för en mystisk kraft, som så fullständigt samn1anhåller de olika folken.

Jag vill nu först och främst framhålla, att man icke därav får draga den
slutsatsen, att fruktsamheten har ökats. Fortfarande växer nämligen antalet·
i de generativa åldrarna starkare än befolkningen i sin helhet, och födelse
antalet blir därför så att säga större än normalt. Man torde emellertid ha
anledning antaga, att fruktsamheten hållit sig i det närmaste konstant från
år 1927 till 1928. I vad mån den utvecklingen kommer att visa sig vara
bestående vågar jag icke yttra mig om. Man har därvidlag ännu alltför litet
hållpunkter för att kunna avge ett bestämt omdöme. Nästa års siffror för
befolkningsrörelsen skola kanske ge säkrare svar på den frågan. Förhållandet
är emellertid, att 1928 såtillvida varit ett egenartat år, att fruktsamhetens ned
gång verkligen har avstannat. Tanken på en i framtiden någorlunda kon
stant fruksamhet ter sig därför numera icke så verklighetsfrämmande son1 den
förut gjort.

Hittills hava vi icke alls märkt några konsekvenser av fruktsamhetens
nedgång. Vi ha märkt litet i skolorna men icke i övrigt. Födelsetalen bör
jade absolut taget att sjunka år 19 I o. Den första fåtaligare kullen är nu 19
år och har därför ännu icke egentligen komlnit in på arbetsmarknaden. Man
säger ofta, att det är märkvärdigt, att födelseminskningen icke gjort sig gäl
lande mera på arbetsmarknaden, men hur skulle den kunna ha gjort det, när
den första fåtaligare årskullen ännu icke uppnått mer än 19 års ålder, Om
man gjorde det tankeexperimentet, att all nativitet skulle upphöra i Sverige
nästa år, skulle vi icke alls märka något av detta. Skolorna skulle fyllas
som vanligt, och det skulle över huvud taget gå rätt lång tid, innan man
märkte det. Vi förstå därav, att allting på detta område är egentligen fran1
tidsutsikter.

Jag vill närmast framhålla, att även om man tar den utgångspunkten att
fruktsamheten hädanefter förblir konstant, kommer i alla fall det absoluta an
talet födda fortfarande att sjunka mycket längre nedåt, detta av det enkla
skälet, att de nu generativa åldrarna fortfarande rekryteras från de gamla
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stora årskullarna på omkring 138,000 födda. För närvarande äro vi nere i
98,000 födda. När de sjunkande årskullarna komma i fruktsamhetsåldern,
måste därför även med samma fruktsamhet det absoluta antalet födda bliva
betydligt lägre. Detta kommer först att visa sig om 5 a 6 år, därför att det
är ju först när kvinnorna uppnått omkring 25 års ålder, som fruktsamheten
når sin höjdpunkt. Om fruktsamheten nu förblir konstant i Sverige, kan man
vänta sig, att för 5 a 6 år framåt kommer födelseantalet att hålla sig kon
stant, kanske t .. o. m. stiga en smula, men sedan kommer ett djupt fall
nedåt. Minskningen av antalet födda kommer därefter att fortgå, till dess
antalet födda sjunkit till omkring 70,000 eller något dylikt.

Den minskning av antalet barn, som vi nu börjat iakttaga i skolorna,
har ännu icke på långt när nått botten. Skolorna rekryteras nu av årskullar
på 117,000 a l 18,000 födda, och med oförändrad fruktsamhet kommer an
talet att sjunka som sagt till något under 70,000. Man har här att vänta
en fortsatt nedgång av lärjungeantalet. Vad som hittills skett är blott en
början. Följderna komma att visa sig även på andra områden. Antalet värn
pliktiga kommer sålunda att år från år sjunka. När man gjorde upp den
nya härordningen, lär man ha haft besvär att få alla värnpliktiga sysselsatta,
men det bekymret kommer snart att försvinna.

Så småningom komma följderna även att märkas på arbetsmarknaden.
Ännu har någon inverkan som sagt knappast kunnat göra sig gällande, där
för att den första lägre årskullen just kommit in i arbetsför ålder. Fr. o. m.
nu kommer emellertid de nyinträdandes antal att oavbrutet minskas, och sam
tidigt kommer avgången att växa av skäl, som jag icke nu vill gå in på i
detalj. ÅldringarJ;las antal ökas ju över huvud taget mycket starkt i Sverige.
När vi komma ett stycke in på 193o-talet, kommer antalet nya arbetssökande
på arbetsmarknaden att netto bliva mycket mindre än det är nu. Om emi
grationen fortgår i ungefär samma omfattning som nu, d. v. s. med 9,000 a
10,000 om året, skulle vi nå jämvikt mellan tillopp och avgång redan om
kring år 1935, sålunda om 5 a 6 år. I England, Tyskland och Frankrike
kommer denna utveckling att bli ännu mera markerad, därför att det där är
de abnormt små krigsårskullarna, som så småningom komnla in på arbets
marknaden. Om enligrationen från Sverige icke fortsätter, kommer omslaget
på 1940-talet och år 1945 komnler avgången från arbetsmarknaden att bli
större än tilloppet. Jag vill säga, att detta är icke gissningar utan exakta
matematiska kalkyler, utförda med användande av dödlighetstabeller o. dyl.
och med de förutsättningar om emigrationen, som jag har angivit.

I och lned detta har också den reella folkminskningen tagit sin början.
Man kan beräkna, att sannolikt ungefär vid samma tidpunkt de föddas antal
kommer att understiga de dödas. Att vi faktiskt i Sverige stå inför en folk
minskningsperiod av betydande omfattning är en sak, som också är bevislig,
och därom torde det icke råda någon meningsskiljaktighet. Det kan ju
tyckas litet underligt, eftersom vi med nuvarande fruktsamhet ha 98,000 födda
om året och med nuvarande dödlighet endast 73,000 döda, men förklaringen
ligger delvis däri, att de föddas antal kommer att sjunka, även om fruktsam
heten förblir konstant, och delvis däri, att de dödas antal kommer att stiga
mycket starkt till följd av det mycket omtalade och mycket kända förhållan
det, att dödlighetsåldrarna nu äro undertaliga Inen komma att starkt tillväxa.
Som bevis härpå behöver jag bara peka på den svenska dödlighetssiffran för
år 1928, ungefär 12 promille. Det betyder sålunda, att det dör 12 män-
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niskor på 1,000. Om vi dividera 1,000 med 12, få vi en genomsnittsålder
på 83 år, men så länge leva människorna icke. I Göteborg är dödlighets
siffran 10 promille, vilket skulle motsvara en genomsnittsålder på 100 år.
Felet med en sådan beräkning av medelåldern ligger naturligtvis däri, att de
höga åldrarna för närvarande äro starkt undertaliga. Den verkliga medellivs
längden i Sverige är icke fullt 6o år. Trots samma dödlighetsförhållanden
sonl förra året få vi därför, då de högre åldrarna tillväxa i antal, automa
tiskt en höjning av dödligheten.

Kurvorna för antalet födda och antalet döda komma därför så små
ningom att skära varandra, och därmed komma vi in i en period av folk
minskning. Utan emigrationen kommer detta att ske om cirka 20 år, men
som man har anledning antaga, att någon emigration alltid kommer att före
komma, kommer tidpunkten nog förr, sannolikt icke efter längre tid än 15
år och troligen tidigare eller omkring år 1940. Det är möjligt, att fram
tidens historiska läroböcker på denna grund komma att datera en ny epok i
Sveriges historia från denna tidpunkt, då den stora folkminskningen började.
Ingen människa vet emellertid, hur länge en sådan period kommer att fort
fara och hur omfattande den kommer att bliva.

Det finns numera utarbetad en metod, framlagd av Kuczynski, varigenom
nlan exakt kan räkna ut hur stor fruktsamheten skall vara för att folkmäng
den skall hållas konstant. Man kan därigenom rent matematiskt få fram'
vad man kallat för ett nettoreproduktionstal.' Om detta tal är 100, betyder
det, att 100 födda flickor i sin tur ge upphov till 100 blivande mödrar
o. s. v. eller med andra ord, att befolkningen håller sig konstant. Blir talet
mindre än 100, räcker födelsetalet icke till för att hålla befolkningen kon
stant. Sådana nettoreproduktionstal ha uträknats för de västeuropeiska län
derna för år 1927. Det lägsta talet hade England med siffran 82 och där
efter konl Tyskland med 83. För Sverige var siffran ungefär 90. Talet
ligger sålunda något bättre till för Sverige än för de båda nämnda länderna,
fastän det även hos oss är under j 00. Jag tror nu för min del, att om man
gör en exakt kalkyl för Sverige, skall man komma till ett tal något under
90. Talet är mycket varierande för olika landsdelar. Det innebär visser
ligen en viss inkonsekvens att räkna ut nettoreproduktionstalet för en enskild
stad, men' om man gör det, kommer man för Stockholm till talet 39, d. v. s.
Stockholm har föga mer än en tredjedel av den fruktsamhet, som behövs för
att hålla befolkningen konstant. För Göteborg och andra städer ligger talet'
högre. Medeltalet för alla våra städer blir 67.

Nu har det anmärkts, framför allt av professor Wicksell, att detta kan
botas genom förbättrad dödlighet. Detta är emellertid omöjligt. Man för
biser därvid, att icke alla dödlighetsförbättringar ha betydelse för fortplant
ningen. Kan man öka medelåldern, så att al~a sextioåringar bli 100 eller
120 år gamla, betyder det ingenting för folkökningen. Den enda dödlig
hetsförbättring, som i detta avseende har någon betydelse, måste avse kvin
norna före fruktsamhetsålderns slut. Kunna vi förbättra där, kan det betyda
något, men där äro möjligheterna mycket små. Av 100 födda flickor kvar
leva nämligen redan nu ungefär 80 i fruktsamhetsåldern. För att Tyskland
och England skola kunna motverka sin låga siffra, måste sålunda dödlig
heten före fruktsamhetsålderns slut praktiskt taget upphöra, vilket är orimligt.

De anförda talen visa, att såvida icke fruktsamheten ökas, kan man icke
se något slut på den folkminskningsperiod, som nu kommer att inträda.
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Jag vill för lnin del alldeles lämna öppet, huruvida någon ökning av frukt
samheten kommer att ske eller ej. Det kan man icke veta något on1. Jag
har endast velat konstatera läget sådant det är nu. Jag har i stort sett an
givit de konsekvenser av den hittillsvarande utvecklingen, som man med
någorlunda bestälndhet kan förutsäga. När det sedan gäller att fälla ett mera
ingående omdöme om vad detta betyder ekononliskt, ställes man inför problen1,
som man knappast kan behärska. Vi veta ingenting om folkminskningens
ekonomiska betydelse. Den verkar på så många olika sätt, och blott er
farenheten kan giva ett tillfredsställande svar. För Sveriges del kan man
säga, att det givetvis i första hand blir jordbruket, som komn1er att avfolkas,
och speciellt gäller detta tätt befolkade trakter med låg levnadsstandard.
Befolkningen kommer därigenom att än starkare hopas i städerna. I sam
band med denna avtappning av vissa alltför tätt befolkade jordbruksområden
kan man kanske vänta sig att få en social förbättring till stånd. Å andra
sida~ medför en folkminskning negativa verkningar på folkets välstånd, och
man vågar därför icke fälla något bestämt omdöme i detta avseende. Vi
få nöja oss med att hålla oss till det gamla ordspråket, att den som lever
får se.

Byråchefen Bertil Nyström: Vad som överraskade mig i docenten
Edins inledningsföredrag var de n1ycket betydande differenser ifråga om frukt
samheten inom olika socialgrupper, som han påvisade för Stockholm och
för Göteborg, Man får dock härvidlag även tänka på, att de håda städernas
sociala struktur är ganska olikartad. Stockholm karakteriseras av ett ganska
stort skikt av personer i allmän tjänst, som ha kanske icke så höga men lik
väl synnerligen fasta inkomster. Göteborg å andra sidan var för något tio
tal år sedan en stad med mycket låg lönenivå. Staden hade då sin prägel
av textilindustrien, som plägar betala sina arbetare låga löner, och av sjö
farten och stuverifacket, där arbetarna kanske icke äro så illa betalda per
arbetsenhet, men där deras årsinkomst till följd av växlande arbetstillgång är
låg. Göteborg har nu ändrat karaktär i viss grad genom tillkomsten av vissa
"maskinindustrier o. d. med relativt höga arbetslöner, men fortfarande ligger
staden ifråga om lönenivå betydligt under Stockholm. I den officiella dyr
ortsindelningen är skillnaden icke så stor, men löneläget är son1 sagt lnycket
olika. Om jag fattade docenten Edin rätt, hade han som gräns mellan högre
och lägre klass tagit en årsinkomst av 6,000 kronor. En inkomst av 6,000

kronor är emellertid mycket lättare att. ernå i Stockholm än i Göteborg, och
man har därför anledning tro, att över denna gräns ligger i Stockholm ett
bredare och rätt olika sammansatt befolkningslager gentemot. motsvarande
grupp i Göteborg. Skulle man korrigera gränsen 6,000 kronor med hänsyn
till n1edelinkomsten i de båda städerna, skulle man kanske få ett i någon
mån annnat resultat av sammanställningen. Man måste sålunda taga hänsyn
till de båda städernas rätt olika sociala struktur, vilken kan utöva rätt stort
inflytande på statistikens resultat. När det gäller att göra sådana jälnförelser,
bör man, som docenten Edin också mycket riktigt påpekade, icke blott bygga
på yrket, men man skall icke heller bara bygga på inkomsten, utan det
måste ske en kombination mellan dessa båda synpunkter. För att taga ett
exempel från ett annat område är det ju alldeles klart, att en tjänsteman
med t. ex. 5,000 kronors inkomst lever på ett helt annat sätt och speciellt
har en helt annan bostadsstandard är en arbetare med samma inkomst, be-
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roende icke enbart på yrkets art utan även på därmed förknippade sociala
förpliktelser och traditioner. Även inkomstens stabilitet spelar naturligtvis in.
Jag har endast velat påpeka detta för att visa, att det härvidlag finnes en
hel del faktorer, som kunna påverka siffrorna i olika riktning.

Jag kan icke låta bli att något beröra en annan sak med anledning av
vad professor Brisrnan yttrade om utvecklingen av fruktsamheten. Jag har
för min del intresserat mig en smula för, hur fruktsamheten ställer sig i gräns
områdena i öster mellan det europeiska området med låg fruktsamhet och de
slaviska folken, som ju ha en väsentligt högre nativitet. Jag vill nämna, att
i häfte 15 för i år av den av Statistisches Reichsamt i Tyskland utgivna
tidskriften » 'Virtschaft und Statistik» finns' en synnerligen upplysande karta
.över dessa förhållanden. Den är särskilt intressant, därför att den icke blott
visar nativiteten inom olika länder utan även inom särskilda områden. Man
finner av denna karta, att nativiteten tämligen regeln1ässigt avtar från väster
till öster i zoner begränsade av nord-sydliga linjer. I Brandenburg, Sachsen,
Niederschlesien, Böhmen och Österrike är nativiteten under 2 o °/00. Den ut
gör 20-30 °/00 i Pommern, Ostpreussen, Litauen, Polens västra departement,
Oberschlesien, Mähren och Ungern för att i Central- och Ostpolen samt Slo
vakien och Rumänien ökas till 30-40 °/00, vilket sistnämnda tal lär överskridas
i Ryssland. Om man vill se befolkningsproblen1et mera från allmänna syn
punkter, är det av vikt att icke bara rikta blicken på Västeuropa utan också
att söka studera förhållandena i de östeuropeiska folkökningsområdena och
vissa sydeuropeiska länder av samma typ, fastän det för dem är betydligt
svårare att få ett gott statistiskt material. Intressant är emellertid, att även
i dessa länders något mera industriellt betonade delar framträder en tydlig
tillbakagång av nativiteten, låt vara att denna på grund av utgångsläget allt
jämt ter sig hög efter vår måttstock.

Docenten F. J. Linders : Det kanske kan tillåtas mig såsoln statistiker
att till en början anföra ett par statistiska anmärkningar till docenten Edins
föredrag.

I anslutning till en tankegång, nyss framförd av byråchefen Nyström,
anser jag att användningen aven fast inkomstgräns vid jämförelse mellan
olika geografiska enheter måste vara mindre lämplig, därför att en viss in
komstsuinma icke betyder detsamma på den ena orten som på den andra.
Utan att gå in på det komplicerade problemet, hur man lämpligen skulle
taga med lönenivån, den sociala ställningen o. dyl., skulle jag för min del tro,
att det vore vida bättre och att mera signifikativa resultat skulle erhållas, om
man exempelvis skiljer mellan dem, som ha mera resp. mindre än den typiska
inkomsten.

Om jag fattade docenten Edin rätt, hade det icke gjorts någon indel
ning efter antalet barn i de av honom undersökta äktenskapen. Det talades
om äktenskapsålder men icke om antalet barn. Man måste naturligtvis taga
hänsyn till antalet barn utom äktenskapet. Det kan ju tänkas, att den skarpa
skillnad, som kom fram mellan Stockholm och Göteborg, beror på olika sed
hos arbetarbefolkningen. Arbetarbefolkningen i Stockholm har kanske i högre
grad än arbetarbefolkningen i Göteborg haft benägenhet för att legalisera en
förbindelse först sedan flera barn k0111mit till världen. Det är då ganska
självfallet, att de icke vilja ha några barn alls eller endast ett litet antal barn,
när de väl ha gift sig.
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Vad angår de ekonomiska konsekvenserna av nativitetens nedgån'g, före
faller det märkvärdigt, att ingen har påpekat den invandringsfara, som före
ligger på grund av den minskade nativiteten. Vi behöva ju icke frukta, att
ett land som Sverige skall bli avfolkat i egentlig mening. Räcka icke sven
skarna till för att fylla landet, så torde man med största sannolikhet kunna
vänta, att behovet av folk kommer att fyllas genom en invandring, som icke
står att hejda. Varifrån kommer denna invandring? Det kan ju icke råda
något tvivel om att denna invandring kommer att ske från öster, från Ryss
land och Polen, av folk, som, låt oss säga, icke ha samma levnandsstandard
som svenska arbetare. I varje fall torde de arbetarskaror, som komma att
invandra till Sverige, stå på en lägre kulturnivå, och även på en lägre ras
biologisk nivå, än den arbetarbefolkning, som vi nu ha.

Det synes mig därför, att det visserligen är mycket intressant att utreda
den olika nativiteten inom olika samhällsklasser, men för ett biologiskt en
hetligt folk som det svenska torde det icke vara av så överväldigande stor bety
delse, vilka samhällsklasser som lämna bidrag till nativiteten, om man från
ser det allra lägsta bottenskiktet av befolkningen, vilket dock i Sverige torde
vara mindre än i andra länder. I den anlerikanska tidskriften »Birth Controi
Review», vars allmänna tendens jag för övrigt icke alls kan gilla, har nyligen
påpekats, att man icke får överdriva den eventuella faran av att det översta
skiktets nativitet nedgår. Detta är naturligtvis riktigt under förutsättning att
förhållandena äro som' i Sverige. Är befolkningen heterogen, blir det där
emot en annan sak.

Professor E. Heckscher: Jag ämnar helt och hållet ansluta 'mig till
den problemställning sonl docenten Edin har lagt upp, alltså till frågan
onl socialklassernas eventuella förskjutning till följd av ändrade relativa frukt
samhetsförhållanden - de utanför liggande verkningarna av den allmänna
förändringen av fruktsamheten lämnas följaktligen åsido.

I fråga om den statistiska sidan kan man se den faktor docenten Lin
ders berörde ur en större synpunkt. Han menade att den omständigheten,
att arbetarbefolkningen i Stockholm i stor utsträckning legaliserar sina. förbin
delser först sedan flera barn kommit till världen, kunde vara en förklaring
till arbetarklassens låga äktenskapliga fruktsamhet, därför att då vid äkten
skapets ingående redan det antal barn blivit födda som man ville låta födas.
Det är emellertid också givet, att om man har en tilltagande utomäkten
skaplig fruktsamhet, så kunna icke siffrorna för den äktenskapliga fruktsam
heten vara avgörande för ökningen av den klass det gäller. Utan att under
söka den utomäktenskapliga fruktsamheten kan man därför icke draga några
slutsatser om hur de olika socialklasserna skola utveckla sig, ty om antalet
födda barn utom äktenskapet befinner sig i starkare tillväxt inom arbetar
klassen än inom övriga klasser, kompenseras därigenom nedg'ången av den
äktenskapliga fruktsamheten hos den lägre socialklassen. Den alldeles över
vägande delen av mödrar med oäkta barn tillhör förmodligen arbetarklassen,
och man får därigenom ett tillskott till denna klass som det icke finn's någon
motsvarighet till inom andra klasser. Det är därför en viss risk med att
draga bestämda slutsatser om vad som skett, innan denna faktor efter för
måga klarlagts.

Emellertid bortser jag nu från denna viktiga felkälla och går över till
konsekvenserna av den antydda utvecklingen, under antagen förutsättning att
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de meddelade siffrorna verkligen ge ett riktigt uttryck för samhällsklassernas
framtida rent demografiska utveckling. Det förefaller ganska lätt att ange
åtminstone vissa av konsekvenserna av den då antagna utvecklingen.

För att börja med det minst välkomna, bör man rimligtvis räkna med
tilltagande överbefolkning av de högre klasserna, på grund av den starka sug
ningen uppåt genom den avgiftsfria undervisningen och arbetarklassens iver
att flytta över sina barn i de s. k. manschettyrkena. Hittills har nämligen
detta i hög grad kompenserats därav, att befolkningen i dessa yrken icke
fortplantat sig i samma grad som andra, liksom av att befolkningen som hel
het har vuxit och därförl krävt en ökning också inom dessa skikt. Få vi
dären10t en icke växande befolkning och samtidigt större fruktsamhet inom
dessa klasser än inom arbetarklassen, blir situationen uppenbarligen en helt
annan. Jag skulle därför tro, att om den antagna utvecklingen är och för
blir verklighet, så ha vi i framtiden att vänta en stark känning av ekono
misk deklassering för de bildade klasserna. Om detta är lämpligt eller olämp
ligt vill jag icke yttra mig om. Att man behöver ha större inkomster där
för att man är lärare eller tjänsteman än som grovarbetare, ligger icke i
sakens natur) fastän vi ha kommit att se det så; och vi lära få ändra vår
uppfattning på den punkten, om utvecklingen. blir sådan som jag tänkt mig.

Detta är den ena sidan. Den andra och viktigare sidan är vad man
kan lära om befolkningens totala framtida utveckning av dessa siffror, natur
ligtvis fortfarande förutsatt att de äro avgörande för socialklassernas fortplant
ning. Det är nog icke någon otillåtlig sociologisk konstruktion, att de vik
tigaste sociala förändringarna uppstå hos de bildade klasserna och tränga ned
från dem till de breda lagren. Om detta är riktigt, och om man har anled
ning att antaga, att vi nu ha nått eller snart nå en kulminationspunkt för
fruktsan1hetens nedgång hos de bildade klasserna, kan nedgången därigenom
också komma att hejdas hos de andra. Detta är en fingervisning i den rikt
ningen, att vi icke skola tänka oss en alltjämt fortgående minskning av frukt
samheten utan snarare ha att tänka oss att vi närma oss någon slags järn
viktspunkt, eller att utvecklingen rent av kan komma att vända sig i mot
satt riktning. På denna punkt är jag ofantligt skeptisk mot alla matema
tiska beräkningar. Professor Brism~n .sade, att man kan göra exakta matema
tiska kalkyler; men det kan endast ske under vissa angivna förutsättningar,
och vi veta icke hur länge de hålla. . Tendens~n till· minskning av fruktsanl
heten är i Sverige bara 40 år gammal, och det är icke någon lång period
i ett folks historia. Det är därför befogat med en smula försiktighet i våra
slutsatser om den framtida utvecklingen.

Docenten Edin: Prof. Heckschers fråga, i vad mån nlina stockholmssiffror
påverkas av att den utomäktenskapliga fruktsamheten - åtminstone delvis 
lämnats å sido, i så måtto att det låga fruktsamhetsta.let för den äkten
skapliga fruktsamheten för de lägre klasserna till stor del skulle kompen
seras av deras utomäktenskapliga fruktsamhet, är mycket befogad. Men
problemet är, som prof. H. själv antydde, mycket svårt att komma till rätta
med statistiskt sett. Hittills gjorda »stadsdels- och yrkesfruktsamhetsundersök
ningar» ha alltid lämnat den frågan helt å sido. Naturligen är detta ej
vidare lyckligt, då det gäller en stad med relativt hög utomäktenskaplig frukt
samhet. Hade man fortlöpande familjeregistrering såsom i Wiirttemberg, vore
svårigheten' avhjälpt. Föräktenskapliga barn, som kommit långt före gifter-



ISO NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 2 I NOVEMBER 1929

målet, spela emellertid ej så stor roll för statistiken, så som jag lagt upp
den, --:- En stor del av de utomäktenskapliga barnen födas ju också i för
bindelser, som aldrig leda till äktenskap: - Jag har ju emellertid i mitt mate
rial· tagit med en hel del föräktenskapliga barn och räknat dem som inom
äktenskapliga, varvid också är att ihågkomma, att antalet nedkomster nled
föräktenskaplig konception är proportionellt mycket stort inom de breda lag
ren. Jag skulle tro, att ett »rationellt beaktande» av den utolnäktenskapliga
fruktsamheten nämnvärt skulle förändra endast själva »bottenlagrets » frukt
samhetsbild - den inonzäktenskapliga fruktsamheten är särskilt låg för fanliljer,
där mannen haft under 3,000 kr. inkomst.

Beträffande doc. Linders' uttalande om önskvärdheten att kunna taga
hänsyn till före observationstiden födda barn instämmer jag och beklagar att
det ej varit mig möjligt. För Stockholm har jag dock i en specialundersök
ning, tryckt i nlin förut anförda uppsats i »The Eugenics Review», gällande
endast äktenskap ingångna I 9 I 6, tagit lned (praktiskt taget) samtliga barn
födda i dessa äktenskap (och en del föräktenskapliga) och även här fått över
fruktsamhet för de högre klasserna. Vad beträffar frågan om den »typiska
inkonlsten» och skillnaden härutinnan mellan Stockholm och Göteborg, delar
jag icke doc. Linders' mening. Jag har företagit en »empirisk inspektion» av
de olika inkomst- och yrkesgrupperna ur fruktsamhetssynpunkt och sedan gjort
vad jag funnit vara den mest överskådliga sammanfattningen, som ej gör an
språk på att vara mer. Av tab. 3 sid. 138 torde framgå, att doc. Linders' an
märkning äger föga fog. Anmärkningen, att det svenska folket är biologiskt
mycket enhetligt, synes mig föga förminska värdet aven undersökning sådan
som min stockholmsundersökning. Finnes det någon sanning i de rasbio
logiska läror, jag citerat, borde de olika arvsmassorna i någon mån komma till
synes i de olika socialklasserna även hos ett jämförelsevis biologiskt enhet
ligt folk. - I detta sammanhang vill jag anmärka, att de breda stockholms
lagrens nettofruktsamhet är ännu åtskilligt lägre än de högre klassernas på grund
av högre spädbarnsdödlighet.

Beträffande prof. Heckschers förmodande, att man av de av lnig med
delade siffrorna möjligen skulle kunna finna anledning antaga att fruktsam
hetsminskningen sett sina bästa dagar, av den anledningen att den hos de
breda lagren skulle utgöra ett· härmnings fenomen efter de högre klasserna,
vill jag endast anmärka, att sedan de breda lagren satt igång en födelse
kontroll av så stora mått som tydligen är fallet, möjligen med användande
av åtskilligt radikalare medel än de högre klasserna, blir det kanske ej så
lätt att stoppa rörelsen.

Docenten Linders : Det är ett fullständigt missförstånd, om docenten
Edin tror, att jag förnekat det statistiska och rasbiologiska värdet av under
sökningar om olika samhällsgruppers fruktsamhet. Jag ville endast påpeka,
att ur ekonomisk' synpunkt, och det var ju den synpunkten, som skulle vara
de~ främsta vid detta sammanträde, äro dessa i och för sig intressanta frågor
vida mindre betydelsefulla enligt min mening än frågan om utvecklingen av
nativiteten i dess helhet.
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Docenten Edin, som, sedan ovanstående uppsatts i' korrektur, utfört en
»stadsdelsundersökning» för Göteborg för åren 1925/26 resp. 191011 I, har på
grund av det intresse denna undersökning visat sig ha för det ämne, han
behandlat i sitt föredrag, bett få tillägga följande.

För den IjI 19 26 har för Göteborg utförts en särskild folkräkning av
den vid' denna tidpunkt mantalsskrivna folkmängden, med kombinerad köns-,
civilstånds- och åldersuppdelning ej blott för hela staden utan även för
varje församling (och stadsdel) - vid de årliga mantalsfolkräkningarna för
Stockholm saknas civilståndskolnbination. Motsvarande uppdelning försam
lingsvis företogs senast vid folkräkningen den 3

1
/ 12 1910 (liksom för Stock

holm). Då uppgifter onl antalet gifta (resp. ej gifta) barnaföderskor nu före
ligga såväl för åren '19'2 5/26 som för åren 19 10/1 I för varje församling
och uppgifter om deras åldersfördelning för samma år för hela Göteborg,
förefinnes för denna stad möjlighet att - genom inmultiplicering av hela
stadens inomäktenskapliga åldersfruktsamhetstal för femårsåldersgrupper å varje
församlings motsvarande hustrufolkmängder - »åldersväga» de inomäkten
skapliga fruktsamhetstalen församlingsvis resp. för stadsdelsgrupper för de
bägge perioderna och därmed åvägabringa ett någorlunda exakt mått på de
relativt välsituerade stadsdelarnas fruktsamhetsutveckling i förhållande till de
sämre situerades under dessa betydelsefulla I 6 år.

Jag har gått tillväga på följande sätt. Enligt 192 O års folkräkning upp
visa följande fem göteborgsförsamlingar under 192 o en medelinkomst per yr
kesutövare understigande 3,000 kr., nämligen Masthugget (2,540 kr.), Lundby,
Gamlestaden, Karl Johan och Haga (från 2,790 till 2,8<)0 kr.), följande fem
en inkomst överstigande 3,000 kr., nämligen Oskar Fredrik, Kristine och
'Annedal (från 3,330 till 3,340 kr.), Gustavi och Vasa (5,220 resp. 5,490
kr.). Av dessa 10 församlingar har Lundby på grund av sin förortsmässiga
karaktär lämnats åsido - det hade för 'övrigt föga rubbat jämförelsen, om
den medtagits; Örgryte, som inkorporerats först efter 192 o års folkräkning,
har givetvis ej medtagits. De fyra församlingarna med under 3,000 kr. me
delinkomst ha sammanslagits under beteckningen'» sämre situerade stadsdelar»,
de fem med minst 3,ooo kr. inkomst under beteckningen »bättre situerade
stadsdelar» - den lir 1926 med 9,823 resp. 9,493 gifta kvinnor under 45
år. Det verkligen inträffade antalet inomäktenskapliga nedkomster utgjorde
för den »bättre situerade» gruppen i procent av det på grundval av hela
stadens åldersfruktsamhetstal i femårsåldersgrupper beräknade för åren 1925/26
100 % men för åren 19IO/I~ 95 %, [ör den »sämre situerade» gruppen
95 % resp. 108 %. Den högre socialklassens indextal överstiger den lägres för
åren I925/26 med 5 % nzen understiger det för I9IOIII med I2 % - en diffe
t'ens alltså med I7 % - vilka procenttal giva ett gott uttryck åt den under den
titel/anliggande tiden inträffade förskjutningen av »socialklassjruktsamhetsrelatio
nen». Mot dessa procenttal, + 5 % resp. - 12 % och 17 %, svara för Stock
holm (Östermalms- resp. Söderområdet, för åren 1927 resp. 191 l) + 14 %
resp. - 7 % och 2 I % (se ovan sid. 140 och Statistisk årsbok för Stock
holms stad, årg. 19 28, sid. 37).

För året 1926 har jag för Göteborgs olika församlingar lyckats erhålla
uppgifter om de gifta (resp. ej gifta) barnaföderskornas åldersfördelning, och
har jag på grundval av dessa uträknat nedanstående (inomäktenskapliga) ål
dersfruktsamhetstal :.
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Stadsdelsgrupper 15/25 år 25/30 år 30/35 år 35/40 år

a) Bättre situerade stadsdelar 332 189 128 53
b) Sämre 280 168 116 66

a) i % av b) . 119 113 I la 80

Av tabellen skulle möjligen kunna utläsas ett bestyrkande av den i före
draget (sid. 139) antydda hypotesen, att den »nya» socialklassfruktsamhets
relationen (åren I 9 19/22) helt nyss börjat framträda i Göteborg. - Under
den korta tiden 19 10/ I I till 192 5/26 har den äktenskapliga fruktsamheten
för Göteborg för åldrarna 15/2 5 resp. 25/30, 3°/35, 35/40 och 40/45 år
nedgått med 27 % resp. 40 %, 48 %, 50 % och 54 %.

----;~l~:--
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BJORLING, G. A., kamrer.
BJORNSSON, J. E., lektor, Boras.
BLOMQUIST, R., direktor, Hoganas.
BODMAN, H., kapten, Saltsjobaden.
Bo.HLIN,. T., revisor.
BOHMAN, H., f. d.· justitierad.
BONNIER, K. 0., bokforlaggare.
BORGHAMMAR, H., notarie.
BOSJEus, E., disponent, Stromsnas bruk.
BRISMAN, 5., professor, ledamot av styrelsen.
BROMS, E., sekreterare.
BRUSEWITZ, L., direktor, Djursholm 2.

BURSTROM, H., byrachef.

CALISSENDORFF, R., kapten:
CARLESON, C., f. d. kammarrattsrad.
CARLGREN, M., jagmastare.
CARLSON, M., direktor.
CARLSSON, L., jagn1astare.
CASSE'L, E., f. d. justitierad.
CASSEL, I., bankdirektor, Jonkoping.
CASSEL, I. E., revisor.

CASSEL, K., fil. och jur. kand., Djursholm.
CAVALLIN, 5., bankdirektor.
CEDERLUND, C. F., direktor.
CELSING, F. VON, bankdirektor.
CERVIN, T., bankir.
CRAMER, C. R., direktor.
CRONEBORG, 0 ~,. kanslerssekreterare, Djurs

holm 2.

DAHL,S., revisor.
DAHLBERG, K., f. d. haradshovding, direk

tor.
DAHLIN, A., sparbanksinspektor.
DALEN, G., fil. doktor, Lidingo 2, ledamot

av styrelsen.
DAVIDSON, D., professor emeritus, Uppsala.
DEGERSTEDT, Hj., direktor.
DICKl\IAN, K., f. d. byrachef, Rasunda.
DICKSON, C. R., bankdirektor.
DILLNER, G., kommerserad, Djursholm I.

DONDORFF, J., advokat.
Du RIETZ, G., direktor.

EDSTROM, 0., kanslisekreterare.
EGNELL, F., civilingenjor.
EGNELL, H., revisor.
EISEN, A., byrachef.
EKEBERG, L. B., f. d. justitierad.
EKMAN, C., bankdirektor.
EKMAN, J. L., direktor.
EKMAN,S., advokat.
EKVALL, W., kontrollor.
ELFBORG, K., revisor.
ELIASSON, K., direktor..
ELLIOT, N., hovrattsnotarie.
ENBOM, O. F., t. f. chef far forsakrings-

radet.
ENEBORG, H., forste aktuarie,' Lidingo I.

ENGESTROM, J. VON, v. haradshovding.
ENGFORS, G., sekreterare.
ENGLUND, !(., forsakringsdirektor.
ENSTROM, A., kommerserad.
ERICSON, E.C., byradirektor.
ERICSSON, Y., e. o. hovrattsnotarie.
ERIKSON, A., revisor.
ERIKSSON, J. A., bankokommissarie.
ERIKSSON, J. B., peilsionsfullmaktig, Gran-

gesberg.
ERNBERG, J., regeringsrad.
ERNBERG, J. A., professor, Lund.
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FAGERLUND, A., direktor, Djursholm.
FALKMAN, 0., direktor, ledamot av styrelsen.
FANT, G. M. F., borgmastare, Nykoping.
FEBVREL, E., bankdirektor.
FEHR, M., professor.
FITGER, E., redaktor.
FITGER, P., fil. doktor.
FORS~REN, B., direktor.
FORSSELL, 0., auditor.
FOUGSTEDT, L., kamrer.
FRANCKE, N., lojtnant.
FRANCKE, 0., grosshandlare.
FRANSEN, H. D., forste byraingenjor.
FREDELlUS, HJ., aktuarie.
FRIES, C., bankdirektor, Vanersborg.
FRIESEN, F. VON, kamrer.
FRISELL, E., direktor.
FRISK, C., v. haradshovding, f. d. bank-

direktor.
FRYXELL, K. A., generaldirektor.
FRANCKEL, C., direktor.
FUNCH, F. W., sekreterare.

GABRIELSSON, A., direktor, Goteborg.
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GUINCHARD, J., fiL doktor, direktor.
GUINCHARD, P., fil. kandidat.
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HOGLUND, K. J., kopman.
HOGLUND, O. M., fil. doktor.
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IHRFORS, C. G., juris doktor, Hinsassessor,
Vasteras.

. JACOBI, N. A., forste aktuarie.
JACOBSSON, P., jur. licentiat, kanslichef.
JANSSON, E. T., fil. doktor.

JANSSON, M., fil. doktor, kommerserad.
JEANSSON, TH., direktor.

JOCHNICK, J. G. A. AF, generaldirektor.
JOHANSSON, A., fil. licentiat.
JOHNSON, A. A:SON, generalkonsuL
JOHNSSON, W., bankdirektor.
JONSON, T., professor.
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JONSSON, A. V., stadsmaklare.
JOSEPHSON, H. 5., 'grosshandlare.

JOSEPHSON, J., grosshandlare.
JOSEPHSSqN, 0., fil.' licentiate
JUHLIN DANNFELT, C. G., direktor.

JARTE, 0., byrachef.
JONSSON, T., redaktor.

KAMPH, A., direktor.
KEMPE,S., bruksagare.
KEV, H., fi1. doktor, redaktor.
KINANDER, E., v. harad?hovding.
KINNANDER, 0., v. har~dshovding.
KJELLBERG, E., bankdirektor, Saltsjobaden.

KJELLBERG, J., f. d. bankdirektor.
KLEMAN, C., civilingenjor.
KOBB, G., f. d. professor, riksgaldsfullmaktig.

KOCH, F. VON, fil. licentiate
KOCH, 0., notarie.
KOCK, KARIN, fil. doktor.
KOtRSNER, 5., kamrer.

KORAEN, , A., ombudsman.
KRUSENSTJERNA, F. VON, bankinspektor.
KUVLENSTIERNA, C. W. D,., juris doktor,

kammardittsrad.
KUVLENSTIERNA, K., godsagare, Tronninge.

LAGERBJELKE, J. G., greve" f. d.' byrachef,

Alvsjo.
LAGERCRANTZ, C., kapten.
LAGERCRANTZ, G., bankdirektor, ledamot

av styrelsen, Djursholm I.

LAGERGREN, H., avdelningschef.

LAMBERTH, C., n'otarie.
LAMBERT-MEULLER, F., direktor.
LAMM, E.-',' bankdirektor. '

LANDBERG, C. E., kommersedld.
LANDEN, O. W., landskamrer, Linkoping.
LARSSON, E. F., grosshandlare.

LARSSON, 0., borgarrad..
LARSSON, Y., fiJ. doktor, borgarrad.
LAURIN, P.J. G., overdirektor, Djursholm I.

LAURITZEN, H., bankdirektor.
LAVAL, G. DE, fi1. ochjur. kandidat, Lek-

sand.

LEFFLER, H., direktor, Goteborg.
LEFFLER, S. ,H., assistent.
LEIJONMARCK, G., assessor.

LENBERG, E. P., amanuens.
LILIENBERG, A., fi1. doktor, forste aktuarie.

LILJA, C. B., bankdirektor,' Djursholm I.

LINCK, W., grosshandlare, Djursholm I.

LIND,. A., e. o. hovrattsnotarie.

LINDAHL, A" advokat, Djursholm I I

LINDAHL, E., docent.

LINDAHL, G., revisor.
LINDBERG, J., forlagschef..
LINDBERGER, A., redaktor.

LINDBLAD, A" fi1. doktor.
LINDEBERG, E., jagmastare.

LINDER, TVRA, amanuens.
LINDH, H., bankdirektor.
LINDMAN, A., statsminister.

LINDNER, J., kapten, Djursholn1 2.

LINDSTEDT, A., f. d. president.
L~NDSTROM, Y., forste byrainspektor~

LINSE, R., civilingenjor, Jonkoping.
LITHANDER, E., direktor, Goteborg.

LJUNGBERG, 0., kammarrattsrad.
LJUNGGREN, A. A., sekreterare.
LJUNGLUND, L., chefredaktor.
LOOSTROM, B., t. f. kanslisekreterare.
LOVEN, E., grosshandlare.' .

LOVEN, S. A., direktor.
LOVEN, T., forsakringsdirektor.
LUBLIN, 1., direktor,
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktor, Salt-

sjobaden.
LUNDGREN, TH., konsul.
LUNDQVIST, E., bankdirektorsassistent.

LUNDVIK, V., statsrad.
LUBECK,S., statsrad.
LVBERG, S., e, O. hovrattsnotarie.

LVTTKENS, Y., advokat.
LOFGREN, B., direktor.
LOWGREN, J. G. F" landskan1rer, Saltsjo

baden.

MALM, P. L., f. d. stadskamrer.

MALMSTROM, S., bankdirektor.

MANNERFELT, C., kanslirad, Stocksund.
'MANNERHEIM, J., friherre, direktor.
MARCUS, M., fi1. doktor.
MARIN,S., auditor, Gavle.

MATERN, C. R. VON, bankdirektor, Vaners
borg.

MATTON-SJOBERG, N." ban.kdirektor, Kal
mar.
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MATZ, S., juris doktor, kanslisekreterare.
MODIG, E., statssekreterare.
MONTGOMERY, B. G., fil. doktor, Djurs-

holm.
MORSSING, I., advokat.
MORNER, K. A. G., greve, landshovding,

Halmstad.

NANNESON, L., direktor; Djursholm 2.

NEHRMAN, A. W., bankdirektor.

NERELL, A., direktor.
N OR'BECK, 0., e. o. hovrattsnotarie.
NORDENDAHL" E., civilingenjor.
NORDENFELT, P., civilingenjor.
NORDENSON, H., fiI. doktor.

NORDIN, J., ~hef for arbetsdidet.,
N ORDLINDH, A., fil. doktor, ~anslirad.

NORDLUND, E., kapten.
NORDSTROM, A., ingenjor.
NORDSTROM, W., civilingenjor.
NORDWALL, B., finanssekreterare.
NORDWALL, H., kamrer.
NOREN, H. L., disponent.
NORRMAN, S., byrachef.
NORSTROM, C., advokat.
NYLANDER, E., direktor.
NYSTROM, B., fiI. doktor, 1. f. byrachef.
NYSTROM, E., sekreterare.
NALSEN, F., bankdirektor.

ODHE, T., redaktor.
OHLIN, B., professor.
OLSSON, A. ,F. N., ':ldvokat.
OLSSON, I., bergsing~njor.

OLSSON, K., t. f. forste kanslisekreterare.
OSTERMAN, I., f. d. kapten.
OTTERSTROM, N., revisor.

PALME, G., direktor.
P ALME, INGEGERD, froken.

PALME, S. T., direktor, ledanzot av styrelsen~

PALMGREN, H., regeringsrad.
PALMQVIST, G.' R., fiI. doktor, aktuarie.
PARMENT, G., herr.
PAUES, E. V., direktor.
PERSSON, E., direktor.
PHILIPSON, M., f. d. bankdirektor.
PHILIPSON, W., v. haradshovding.
PHRAGMEN, E.; 'f.- d. professor, dir'ektor':

PLANTING-GVLLENBAGA, E. J. C.', reg-e-
ril1:gsrad.

PRAWITZ, G., juris doktor, t. f. sekreterare.
PRINTZSKOLD, 0., riksmarskalk.
PRIPP, L., v. haradshovding.

RAAB, S., friherre, e. o. hovrattsrtotarie.
RAASCHOU, T., bankdirektor.
RABE, E. H:S'ON, sekreterare.
RABE, G., bankombud~man.

RABE, P. R:, v~ haradshovding, ,Dj~rsholIl1.
RAPPE, O. L., friherre, bankdirektor.

REGNSTRAND, J. 0., revisor~

RIBEN, K. A., v. haradshovding.
RICHERT, S., e. o. hovrattsnotiu~ie.'

ROBERG, T., konsul. , .

RODLING, E., overingenjor.
ROHTLIEB, C., juris doktor, forste kansli-

sekreterare.
ROOTH, I., bankofullmaktig.
ROOTH, 0., direktor.
ROSMAN, H., fil. doktor, direktor.
RoswALL, A., riksgaldskommissarie, S6der

torns villastad.
RUNEMARK, P. S., 1. f. byrachef.
RVDBECK, 0., bankdirektor, foreningens

vice or4/orande, Djursholm 1.

ROING, E., grosshandlare.

SACHS, J., generalkonstil.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANDLER, R., overdirekt6r.
SANDSTROM:, G., v. haradsh6vding.
SANNE, K., forste aktuarie.
SCHENKE, N., undervisningsrad.
SCHULZENHEIM, H. VON, byrachef.
SEDERHOLM, G., landshovding, Nykoping.
SEGERSTEDT, T., f. d. professor, redaktor,

Goteborg.
SETH, P. VON, justitierad, .Djursholm I.

SETTERGREN, G., v. auditor"
SETTERWALL, A., kapten.
SIDVALL, S. R., sekreterare, Lidingo I.

SILEN, G., aktuarie. . '.

SILFVERSWARD,, E;, re~isor.

SILLEN, 0., professor. .' .. ..
SILVERSTOL'PE, G. WESTIN"·profes~or,..~?~e-

borg. _ . ,
SIMONSSON, ·K.·G.,statistiket i Riksbanken.
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SJODAHL, J., grosshandlare.
SJOGREN, A., disponent.
SJOGREN, G. W., fil. licentiat, amanuens.
SJOGREN, I., forsakringsdirektor.
SJOGREN, 1. W., jur. licentiat.
SJOGREN, P. A., ingenjor.
SJOSTEDT, C. H., f. d. bankdirektor.
SKOGH, S., 1. f. byraassisten1.
S?\fERLING, G. W., v. haradshovding.
SMITH, 0., fil. doktor, Karlshamn.
SOMMARIN, E. F. K., professor, Lund.
STAEL VON HOLSTEIN, MATHILDA, ad-

vokat.
STEFFENBURG, R., forste byrainspektor.
STEN, H., ba~kdirektor.

STENBECK, H., advokat.
STERKY, C. E., krigsrad.
STIEBEL, B., forsakringsdirektor.
STIERNSTEDT, W. G., friherre, direktor.
STJERNBERG, N. F., professor.
STOCKMAN, S. K., forste aktuarie, Saltsjo-

Storangen.
STOLPE, H., fil. kandidat.
STRANDBERG, G., bankir.
STRIDSBERG, E., byrachef.
STRIDSBERG, E., generaldirektor.
STYRMAN, G. A., direktor.
STALFORS, H., professor.
SUNDELIN, C., civilingenjor.
SWARTLING, J., bankdirektor.
SVENSSON, C. E., overdirektor.
SVENSSON, S., revisor.
SYDOW, HJ. VON, v. haradshovding.
SYDOW, O. VON, landshovding, Goteborg.
SODERBERG, G. W., bankdirektor.
SODERBERG, K. G., fil. doktor.
SODERBERG, O. A., generalkonsul.
SODERBACK, F., direktor.
SODERLING, H., revisor.
SODERLUND, G., borgarrad.
SODERMARK, P. G., generaldirektor.
SORENSEN, E. F., ryttmastare.

TAMELANDER, 0., bankdirektor.
TAM?\f, H. S., bankdirektor, riksgaldsfull-

maktig.
THIEL, A., direktor, Djursholm 1.

THIEL, A., grosshandlare.
THIEL, .R., bankir, Saltsjo-Duvnas.

THORSTENSON, A. G., statskomr~1issarie.

THRONE-HoLST, H., disponent.
THYGESEN, R. C., kanslisekreterare.
TIGERSCHIOLD, A. amanuens.
TIGERSCHIOLD, H., f. d. kanslirad.
TOND~N, A., byrachef.
TOPELIUS, G. Z., amanuens.
TaTTlE, H. K. H., statskommissarie.
TRANCHELL, C. F., ingenjor, Malmo.
TREFFENBERG, E., .advokat, Djursholm I.

TRYGGER, C. E., kamrer.
TRAG.ARDH, R. O. E., bankdirektor, Gote

borg.
TORNEBLADH, C., bankosekreterare.

UL~IGREN, C. A., bankdirektor.
ULMGREN, P., forsakringsdirektor.
URVARN, H., kamrer.

VALENTIN, 1., direktor.
VENNBERG, E., aktuarie.

WACHTMEISTER, H. H:SON, greve, f. d.
generaldirektor.

WADSTEIN, T., f. d. bankokommissarie.
W.tERN, F., direktor, Djursholm.
W .tE~N, 0., advokat.
WAHLGREN, H. R., revisor.
WAHLIN, C. A., kanslirftd.
W ALDENSTROM, M., direktor.
WALLENBERG, J., bankdirektor.
WALLENBERG, K. A., bankdirektor.
WALLENBERG, M., v. haradshovding.
WALLENBERG, 0., kapten, direktor.
WALLER, H., regeringsrad.
WALLNER, J., aktuarie.
W ANBERG, T., kamrer, Djursholm 2.

WENNERHOLM, G., advokat.
WERNER, CH., direktor, Djursholm.
WESTERBERG, S., direktor.
WESTIN, E., bankkamrer.
WESTLING, A., t. f. forste kanslisekreterare.
WETTER, S. P:SON, advokat.
WICHMAN, C. P.O., bankdirektor.
WIDEN, P. G., f. d. kammarrattsrftd.
WIDLUND, S., revisor.
WIGFORSS, E., lektor.
WIJKMAN, A., landskamrer, Orebro.
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WIKSTROM, C., grosshandlare.
\VILLGREN, C. G., t. f. taxeringskomlnissarie.
WILLNER, N. G., direktor.
WINKLER, N., grosshandlare, Mahno.
WISTRAND, K. K:SON, sekreterare.
WOHLIN, N., professor, Uppsala.

ZEIPEL, V. VON, direktor.
ZETHELIUS, E. G., f. d. bankdirektor.
ZETHELIUS, F., f. d. overdirektor.
ZIELFELT, A., bankdirektor, Stocksund.

AKERLINDH, G. direktor.
AKERLUND, E., godsagare.
AKERMAN, G. R. J., generallojtnant.
AKER:tvIAN, J., fil. doktor.
AKERMAN, J. G., docent, Lund;

AKESSON, O. A., fil. doktor,. t. f. byrachef.
AMARK, K., fil. doktor, jorenlng-ens sekre-

terare.
AQVIST, T., disponent, Orebro.
ASTRAND, I., fil. kandidat, Ystade
ASTROM, A., juris doktor, Malmo.
ASTRO l\:I, A. M., bankombudsman.

OHMAN J:OR, E., bankir.
ORNE, A., generalpostdirektor, leda11tot av

styrelse1t.
OSTERBERG, B., bankdirektor, Karlstad.
OSTERBERG, S. E., byradirektor.
OSTERGREN, A., f. d. statskonsulent.
OSTERGREN, T., t. f. sekreterare.
OSTERLIND, A., bankdirektor, Vanersborg.
OSTERLOF, A., haradshovding.
OSTRAND, D., byrachef, Stocksund.
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