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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 26 januari 1940

Ordförandle: Försäkringsdirektör l. S j ö g r e n.

Statsrådet E. Wigforss inled·de aftonens diskussion över ämnet

Den nya budgeten.

Det som framför allt har intresse i den nu 'framlagda budgeten,
är i grund och botten det, som icke finns där. Det framlagda förslaget
avser nämligen i stort sett en ordinarie budget, om också med en
ganska betydande ansvällning på försvarshuvudtiteln och med myc
ket stark återhållsamhet i fråga om andra utgifter. Det sistnämnda
är i varje fall uppfattningen bland d·em, som närmast företräda de
departement, som ha dessa utgifter. Det är emellertid icke det nu
framlagda förslaget, som för ögonblicket. sysselsätter allas tankar,
när man talar om det nuvarande budg·etläget. Innan jag går in här
på, skall jag emellertid för ett ögonblick- uppehålla mig vid denna,
låt oss kalla det ordinarie budget.

Den framlagda budgeten kan visserligen anses vara osäker, efter
som den gäller framtiden, nämligen budgetåret 1940/41, om vilken
tid vi i d/etta ögonblick veta mycket litet, men om vi göra det anta
gandet, vilket sedermera blir nödvändigt att göra även i övrigt, att
Sverige under detta budgetår fortfarande är ett fritt land, som kan
sköta sina egna affärer och som icke är inblandat i krig på det sätt,
att stora delar av vårt land är besatt av någon främmande makt
utan att vi kunna sköta vårt näringsliv så gott vi kunna och åt
minstone i viss utstTäckning upprätthålla varuutbytet med främman
de länder, så f~r man nog säga, att denna ordinarie budget för bud
getåret 1940/41 är ungefär lika tillförlitlig, som en budget brukar
vara. På utgiftssidan kan man icke egentligen vare sig på ·den ena
eller den andra huvudtiteln räkna med några stora överraskningar.
Jag bortser därvid från försvarshuvudtiteln och de utgifter i övrigt,
som sammanhänga med de militära anordningarna. Inkomstberäk
ningen kan man under det gjorda antagandet också i stort sett anse
vara någorlunda tillförlitlig. Det finns dock en punkt, som måste

1 - NatiMtallk. För. Förh. 1940.
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anses vara osäker, näfuligen tullinko~sterna, ty det är 'uppenbart,
att om avspärrningen skulle bli mycket hårdare än för närvarande
- tills 'vidare får man ju säga, att vårt land under den sista delen
av föregående år icke varit utsatt för någon importspärr, eftersom
importen t-yärtom haft abnormt stor omfattning - så är det natur
ligtvis mycket möjligt, att de tullinkomster på 150 miljoner kronor,
som man har räknat med i budgeten, icke komlna att inflyta.

I den framlagda ordinarie driftbudgeten uppgår utgiftssuffilnall
till 1.457 miljoner kronor, varav 327 miljoner krallar på försvars
11uvudtiteln, och inkomstsumman till 1'.692 miljoner kronor. Det har
alltså uppstått ett överskott på 235 miljoner kronor. Det är detta
överskott, som så att säga skall utgöra första avbetalningen på de
oberäkneliga ut.gifter, som jag strax skall komma in på. Jag skall
icke gå närmare in på kapitalbudgeten. Den slutar på ungefär ?07
miljoner kronor. Därav faller emellertid icke mindre än 171 miljoner
kronor på »fonden för· förlag till statsverket», varav i40 miljoner
kronor äro beräknade för 'delvis redan ·gjorda inköp av v~ar,or från'
utl~ndet. Vidare ingå' i kapitalbudgeten vissa belopp för·, avskriv
ningar på byggnader för försvarets räkning, anslag till statens utlå-'
nillgsfonder och anslag till de s. k. affärsdrivande verk·en. Sistnänirtda
anslag gälla åtminstone till största delen utlägg, som jag tror även
under en sådan period som den nuvarande' äro ganska nödvändiga. '

Jag skall emellertid som. sagt icke uppehålla mig vid d~ utgifter,
som äro upptagna i budgetförslaget, bortsett ifråll att jag på ett se
nare .stadium skall komma in en smula på 'frågan, huruvida icke en
begränsning av dessa ordinarie utgifter hade.kunnat företagas i större
utsträckning än 'som skett, varigenom ju behovet av skatter och lån
för' täckning av de extra ordinära utgifterna hade kunnat ininsl(as.
Tiden torde emellertidkÖmma att förhindrarnig att alltför mycket·
uppehålla mig vid ..den saken. I övrigt vill jag framhålla, 'att alla
dessaberäknirigar för framtiden 11aturligtvis äro uppgj.örda'under
förutsättning, att prisnivån icke radikalt förändras. Jag skall därför
också komma in på frågan om mÖjligheterna för ett 'bevarande i
stort sett av den nuvarande prisnivån. Uppenbarligen ,skulle alla
beräkningar, som vi nu göra, komma att omstörtas, om vi inoln lop
pet av ett eller ett och ,ett halvt ar skulle få en prisstegring av s. 1(.
inflationsartad nat.ur.

Vad som icke är medtaget i den nu framlagda bu'dgeten är en när
mare, beräkning .-av: de extra ordinära utgifter, som hänga s'amman
med 'den förstärkta försvarsberedskapen. Dock nämlles~ att, under··
förutsättning att de' nuvarande utgifterna för denna förstärkta för-:
sva.rsberedskap med d'ärtill hörande materialanskaffning, som vi räk'na
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nled under ,de närmaste månaderna fram till detta budgetårs slut,
skulle fortsätta även under budgetåret 1940/41; 'så måste vi täkna
med: att den i budgeten, upptagna· utgiftssuminan kommer' att ök~s

lTIed -mellan 700 och 800 miljoner kronor. Eftersom man i denordi
narie budgeten h'arett formellt överskott ,på 235 miljoner kronor,
skulle vi alltså få ett underskott på omkring 500 milj.oner -kronor,
givetvis under förutsättning att de nu, beräk:nade inkomsterna verk:
ligen- inflyta och att de nu utgående skatterna bibehållas -llngeiär
oförändrade. '

Jag behöver icke fralllhålla, att denila beräkning icke k:an betraktas
annat än Som ett exe1npel' på vad som över huvud- taget -kan" före
komma. Man skulle mycket väl kunIl:a lägga fram' en ra~ olika'alter
nativ, som ge mycket olika:resultat. Jag kan börja-med det,-'söm 'de
flesta väl situlIe anse vara det mest gynnsalnma men -samtidigt
också det mest osannolika", nämligen att utgifterna för den _~örst~rkta

försvarsberedskapen under budgetåret 1940/41 'skulle kunna pressas
tillbaka till vad vi beräknade dem vara någon eller några höstmånader
före de -nya m'obiliseringarna. Man-räknade då med att dessa utgifter
icke skulle uppgå till flillt 20 miljoner kro~or i månaden~ I _så, fall
skulle man för tolv månader få ett sammanlagt utgiftsbelopp- för den
f.Örstärkta försvarsberedskap'en av icke fullt 240 miljoner kronor,
d. v. s.det- ,beräknade formella överskottet skulle täcka ä\tend:essa
utgifter och vi skulle i verkligheten få en balanserad budget.-

Detta alternativ får tyvärr anses ligga i underkant. Sedan :ha' vi:
ett mellanalternativ. Eftersom 'vi ingenting veta om framtiden, l(an
man säga, att' det är lika bra att antaga, att morgondagen' k·ommer
att se ut som i dag', d. v. s. att de nu utgående utgifterna komma att
hålla' sig ungefär oförändrade. I så fall få vi, såsom redan nämnts,
ett underskott för nästa budgetår av omkring 500 miljoner kronor.

Vi nlåste emellertid också räkna med det alterI}ativet, att försvar,s
beredskapsutgifterna komma att ,ytterligare stiga. Det fi~ns, s~vitt

ja,g förstår, icke' några so;m helst tillfqrlitliga beräkningar giorda TÖ

I~aI?-de vad en' allmän mobilisering skulle kosta. Emellertid uppges från
militärt -håll, att man vid allmän 'mot>iliseringkan ber~kna" kostna
derna per månad till 200, miljoner kronor samt600n1:iljon~r'kronor' i
initialkostnad, d. v. s. sammanlagt 3 miljarder på ~ttår.Det 'är., san':'
nolikt, att dessa initialkostnader -, sl{ulle .kunna ;beskä~a's' rätt kraftigt
på ,grund flv de' initialkost~a~er, som 'vi redan' haft'. Dett~ altetn~tiv
skulle emellertid -betyda, att i: stället för en -kostnad förförsvarsbe~ed

skapen och de ordinarie för~v~rsanslagen på en miljard sklille' vi' få
råkna iri~d en sammanlagd kostnadssumma på ett år av omkring:.tre
milj arder .'
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I och för sig är detta icke någon häpnadsväckande siffra. I England
räknar -man med att kriget skall kosta så mycket som en tredjedel
till mer än hälften av- hela nationalinkomsten. Man räknar alltså med
att kostnaderna för kriget komma att växa till så många miljarder,
att det motsvarar över hälften av den nationalinkomst, som man
räknade med- att ha, då kriget började. Hur man över huvud taget
skall beräkna nationalinkomsten, då ett land kommit i krig och stora
delar av dess produktivkrafter användas för militära ändamål, är
säkerligen e11 mycket invecklad historia, som det icke nu finn's anled
ning att gå in på.

Huvudsaken är emellertid, att det för ögonblicket icke är möjligt att ·
i förväg för budgetåret 1940/41 beräkna hur stora våra försvarsut
gifter i verkligheten komma att bli. Det är uppenbart, att man måste
vara beredd på att dessa utgifter kunna stiga till snart sagt vilket
belopp som helst, d. v. s. ända upp till den gräns, då alla våra pro
duktivkrafter över huvud taget -äro tagna i anspråk för försörjningen
av folket och för de militära anstalterna.

Om man över huvud taget nu skall kunna resonera om dessa saker,
lnåste man göra samma förutsättning, som jag gjorde beträffande den
ordinarie budgeten, nämligen -att vårt land icke direkt kommer i krig.
Jag säger icke detta, därför att jag 'skulle våga uttala någon mening
om huruvida det är mer eller mindre sannolikt, att vi komma att
lyckas hålla oss utanför kriget, utan helt enkelt därför att vid ett
krig skulle förhållandena bli i allra högsta grad förändrade. Det är
klart, att även om vi under en sådan situation sktllle kunna hålla
,råra land- och sjögränser klara, så att ingen del av våra produktiva
resurser undandroges vårt eget näringsliv, finge vi åtminstone vara
beredda på risken, att en hel del av våra produktionscentra skulle
kunna förstöras och att därigenom oberäkneliga minskningar av vår
produktiva förmåga skulle inträda. Jag har icke för avsikt att ge
lnig in på några spekulationer, men vad jag nu kommer att säga är
en så enkel spekulation, att var och en kan göra den själv. Det får
väl anses vara ganska osannolikt, att om vi komma i krig, vi skulle
komma att föra krig mot alla stormakter på en gång. Det sannolika
är väl i stället, att vi komma att befinna oss på den ena sidan i stor
lnaktskriget, och i så fall böra vi kunna räkna med tillskott från
ena eller andra hållet till våra egna resurser.

Av vad jag sagt framgår, att jag tror den enda rimliga utgångs
punkten för en diskussion om hur vi skola sköta 'Tåra finanser under
den närmaste framtiden är, att vi utgå ifrån, att vi komma att hålla
oss utanför kriget, men att vi trots detta få vara beredda på militära
lItgifter, som kunna stiga till ungefär vilken storleksordning som
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helst. Vi skulle i så fall komma i samma läge, i vilket Belgien, Holland
och Schweiz nu befinna sig. Enligt d"en senaste uppgift, som jag har
sett, räknar man" nu i Schweiz med att för den förstärkta försvars
beredskapen behöva ge ut 5 miljoner francs per dag eller inemot 150
miljoner svenska kronor i månaden. Det motsvarar förmodligen unge...
fär de utgifter, som vi skulle få vid" en allmän mobilisering. -Förhål
landena i Sverige vid en sådan eventualitet äro för övrigt icke så
radikalt skilda från det .läge, som 'man har i de stora krigförande län.. "
derna. Både England, Frankrike och Tyskland ha sina områden i
stort sett intakta, och krigföringen har ännu icke fått sådan "karaktär,
att den sannolikt kostar "så mycket mer än en fullständig mobilise,·
ring. Antagandet om att vi komma att hålla oss utanför kriget är
därför, synes det mig, en lämplig utgångspunkt för ett" resonemang
om våra finansiella åtgärder.

Om jag alltså utgår ifrån, att vi måste räkna med försvarskostna
der under ett år på lägst en miljard och ett underskott i bu.dgeten
på 'åtminstone 500 miljoner kronor, vilket underskott mycket väl "kan
stiga till en eller en och en halv"miljard, så är det klart, att jag här
vid lInderförstår den andra förutsättning, som jag tidigare berört,
nämligen att vi över huvud taget veta något om vad dessa siffror
betyda, d. v. s. att vi veta något om prisnivån". I det följande skall
jag hela tiden förutsätta, vilket jag senare skall närmare motivera,
att hur vi än finansiera dessa utgifter, skola vi med all" makt låta
"bli att finansiera dem genom inflatoriska åtgärder. Det betyder icke,
att det såvitt jag förstår finns någon "praktisk möjlighet ått hindra
priserna från att stiga. Den stegring av den svenska prisnivån, som
följer av de stegrade priserna på utländska varor i svensk hamn, ha
vi ju alla förklarat oss finna rimligt att vi skola taga. Den komma
vi icke ifrån. Vi måste vidare räkna med en höjning av våra inhemska
kostnader, som redan är beslutad, l1äniligen den visserligen måttliga
men ändå märkbara höjning av levnadskostnaderna, som följer av de
förbättrade jordbrukspriserna. Jag syftar icke på den prishöjning, som
är en följd av att vissa" jordbrukskostnader ha stigit genom import
varornas fördyring, utan på den prishöjning, som man skulle kunna
kalla politiskt betingad eller kanske lika gärna fackligt betingad eller
över huvud taget betingad av det genomförda önskemålet att i någon
nlån höja den jordbrukande befolkningens inkomster.

"Med en sådan höjning av den jördbrukande befolkningens in
komster och" med en höjning av utlandsvarornas priser här i Sverige
på' grund av fraktförhållanden och annat, som jag" icke nu behöver
gå "närmare in på, är det tämligen självklart, att vi måste förutsätta
en viss stegring utöver de nuvarande priserna. Eftersom härtill kom-
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m~r; att, som alla veta, vi numera inom stora delar av näringslivet
ha: få~t en uppgörelse, som innebär, att när levnadskostnaderna stiga
öve~ en. viss'·gräns, skall detta medföra kompensation i fråga om de
anstä.lldas inkomster, och eftersom vi sedan gammalt ha samma an
ordning för de statsanställda, så kan man naturligtvis icke komma
ifrån, att det finns ett element aven stigande prisskruv, även om steg
ringen' kommer att bli ~ångsam. Jag håller emellertid före, att man
för ögonplicket kan bortse från denna ökning av prisnivån, ty även
state~s inkomster i pengar räknat komma att stiga i samma mån.
Det väsentliga måste ändå vara, huruvida man kan hålla det pro
.duktiva, livet i gång, så att våra produktionskrafter bli sysselsatt~

och människorna få inkomster. Man får då räkna med att med denna
något stegrade prisnivå och något 'stegrade penninginkomster komma
även alla utgifter, som man här talar om, att stiga i motsvarande
grad.. '

Jag.:kömlner efter denna utvikning tillbaka till problemet om hur
,ri skola kunna finansiera de sta~kt ökade statsutgifterna. Jag skulle
kunna gå direkt på den rent finansiella aspekten, men det kan kanske
ändå' vara skäl uti att för ett ögonblick stanna också vid vad dessa
stegrade statsutgifter i grund och .botten realt betyda. De återspegla
givetvis, söm man enkelt'brukar säga, en överflyttning av produktiva
resurser från .det .:civila livet till det. militära, vilket sker tvångsvis
genom: mobiliseringarna. Även härvidlag ha vi emellertid en penning
sidia, eftersom betalning skall utgå till de mobiliserade och deras fa
miljer och de varor, som anskaffas för de mobiliserades räkning, skola
betalas, .även om d·et sker genom rekvisitioner, o. s. v. I stort sett
kan man naturligtvis räkna med att hela denna överflyttning på det
vanliga sättet återspeglas på marknaden i 'form av köp och försälj
ningar~ De enskilda få minska sina utgifter, såvida de icke på något
konstigt sätt skulle kunna öka sina inkomster, samtidigt som det all
männa ökar sina utgifter för att på detta sätt flytta över arbetskraft
från det civila området till det militära och för övrigt även från det
ena civila området till andra civila områden, som tjäna militära
ändamål.

Jag tror icke, att man över huvud. taget, åtminstone icke a priori,
vågar göra några antaganden om huruvida detta innebär 'en överflytt
ning från produktionen av konsumtionsartiklar till mera varaktiga
kapitalinvesteringar. Givetvis beror det.på vad 'man menar med kapi
talinvesteringar. När man flyttar över folk från bostadsbyggande till
fästningsbyggande eller byggande av skyddsrum o. 8. v., skapar man
i stor utsträckning varaktiga konsumtionsartiklar. Om jag skulle våga
11ttala någon mening, skulle det snarast vara den; att det trots allt
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sllarast blir fråga om en' överflyttning till konsumtionsvaror, därför
att man får nog antaga, att produktionen av vissa konsumtionsvaror
såsom livsmedelo. dyl. kommer att fortgå i samma utsträckning som
förut, under det att produktionen av vissa andra konsumtionsartiklar
med all säkerhet kommer att i hög grad ökas för militära ändamål.

Med den begränsning, som hela denna inledning av diskussionen
lnaste ålägga sig, måste vi emellertid nu 'sysselsätta oss med den rent
finansiella och budgetära sidan av saken, under det att det reala pro
blem, som döljer sig bakom hela denna överflyttning, blir en fråga
för' sig, som ju är minst lika viktig men som här måste lämllas åsido.
Jag kommer alltså över till' frågan om hur dessa väldiga statsutgifter
skola kunna täckas. Härvidlag finns det icke något annat att välja
på än an,tingen den under många krig och ä,reri rustningsperioder valda
utvägen, meden inflatorisk utveckling, under vilken man" på olika vä
gar skapar ny köpkraft, som icke motsvaras av varuproduktion, eller
medelsanskaffning genom beskattning och lån. Eftersom den först
nämnda utvägen enligt vad jag förut framhållit bör vara utesluten,
blir frågan för närvarande den, ,hur vi genom skatter och lån skola
kunna skaffa de nödvändiga medlen, om det över huvud taget är
möjligt och hur det skall vara möjligt.

Jag skall-först, om också me~a i förbigående, taga upp en fråga,
som brukar spela rätt stor roll. Åtminstone ligger den bakom mycken
diskussion utan att alltid vara klart formulerad. Jag syftar på frågan
om hur å ena sidan skatter och å andra sid,an lån påverka konsum
tionen. ·Alla torde väl vara överens om att vad som än sker kommer
en konsumtionsbegränsning eller rättare, Oln man skall uttrycka
sig fullt exakt, en civil konsumtionsbegränsning att bli nödvändig.
Som jag redan framhållit tror j.ag icke det kan bli tal om att minska
produktionen av konsumtionsvaror eller förbrukningen av dem, utan
frågan gäller en min:skning a~ den civila förbrukningen av sådana
varor.

Det är nu icke alls självklart, att skatter minska konsumtionen,
under det att lån icke göra det. Jag skulle för min del tro, att man
icke vågar gå längre än att säga, att om man skall få ut något av
de människor, som över huvud taget icke kunn~ förmås att spara,
vare sig detta nu beror på att de icke vilja det eller bokstavligen icke
kunna det eller i varje fall icke kunna göra det frivilligt, blir det nöd
vändigt att lägga skatter på dem. I övrigt är det emellertid mycket
möjligt, att människor, 'Som låna ut pengar~ kunna göra det på', så
sätt, att de avstå från konsumtion, lika väl som de kunna förfara
på det sättet, att de helt enkelt flytta Över en del av det sparande,
som de annars skulle låna ut till enskilda, till staten.



'8 NATIONALEKO:NOMISKA FÖRENINGEN DEN 26 JANUARI 1940

En annan sida av denna diskussion gäller frågan, om man skall
ha inkomstskatter eller konsumtionsskatter. Från början förefaller
det nog mången naturligt, att konsumtionsskatter minska konsum
tionen, under det att inkomstskatter icke göra det. Det förhåller sig
väl emellertid snarast så, att när en stat överväger konsumtionsskat
ter, är det visserligen mycket önskvärt från andra synpuIikter, att
skatten lägges på överflödsvaror, på lyxv.aror o. dyl., 'Som man säger
att folk kan låta bli att köpa, men om folk verkligen läte bli att
köpa varorna i fråga, sedan de genom beskattningen blivit fördyrade,
hade skatten förfelat sitt ändamål att ge staten pengar. Därför är
nog den gamla klassiska åsikten riktig, att skatten helst bör läggas
på ett litet antal absoluta nödvändighets,raror eller varor, som män
niskorna anse vara nödvändiga, så att de icke kunna låta bli att be
tala skatten. Man åsyftar alltså icke, att folk genom att skatt lagts
på en viss vara skall låta bli att köpa denna vara, utan istället att
de skola tvingas avstå ,en större del av sina pengar, när de köpa denna
,rara och sålunda bli tvungna att begränsa konsumtionen av andra
varor. Detta kan emellertid ske lika väl genom inkomstskatter som
genom konsumtionsskatter. Man kan därför endast säga, att hos de
befolkningslager, som icke betala någon inkomstskatt, kan man icke
framtvinga något sparande genom att höja inkomstskatten. För att
komma åt deras inkomster måste man gå konsumtionsskattevägen.
Detta blir sålunda ett problem, som får lösas efter helt andra grunder,
och jag har ingen anledning att här gå in på den saken.

Innan jag går in på frågan hur mycket vi måste låna och hur
mycket vi måste taga ut i skatt, är det kanske nödvändigt att säga
några ord om möjligheten att begränsa andra statsutgifter än de
militära och om hur mycket som därigenom skulle kunna vinnas. Det
är som bekant en mycket gammal och mycket uttröskad och därför
mycket ledsam diskussion, denna om begränsning av statens utgifter.
Det enda man kan säga är, att jag icke tror att någon, som suttit
som finansminister, skulle göra invändningar, om jag säger, att vi
väl allesammans ,skulle önska, att de, som kritisera, att man icke
sparar mera på statens utgifter, en gång skulle försöka samla sig till
en ansträngning för att göra upp en budget på egen hand, så att
man finge se vad de själva skulle önska stryka bort ,eller skära ned.
En erfarenhet, som upprepat sig det ena årtiondet efter det andra,
är att när de, som varit de strängaste kritikerna av vad som kallas
för slöseri med statens medel, själva ha kommit i den ställningen, att
de bära ansvaret för vissa delar av budgeten, ha de funnit, att det
varit ytterligt svårt för att icke säga omöjligt att nå fram till några
väsentliga besparingar. Dettå sammanhänger, tror jag, rent princi-
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piellt därmed, att statens utgifter i allra största utsträckning - jag
skall strax komma till ett par undantag - icke äro något annat än
vad man skulle l<:unna kalla för hela samllällets fasta kostnader. I den
mån' hela folkets ekonomi:ska och kulturella liv utvecklas på olika sätt,
växer också med nödvändighet den del därav,' som handhas centralt
av staten, och det finns icke någon' möjlighet att få till stånd rad~kala

förändringar i fråga om dessa centrala utgifter, såvida man icke vill
uppoffra en mängd av det man vill vinna i hela samhällslivet.

Den som vill gå igenom den ena huvudtiteln efter den andra skall
finna, att det förhåller sig på detta sätt, naturligtvi~med den reserva
tionen, att statens verksamhet lika väl som ett enskilt företags kan
vara mer eller mindre rationellt organiserad, så att man får mer eller
mindre ut av den arbetskraft, som man sysselsätter. Man kan arbeta
med mer eller mindre dyr organiisation. Den sidan av saken tål natur
ligtvis att granska:s, men en sådan granskning kan dock icke medföra
ändringar, som röra sig om hundratals miljoner kronor. Eftersom vi
för ögonblicket resonera om miljarder, förstår man, att det måste gälla
åtJJ;,linstone många tiotal miljoner, om det skulle kunna niinska det
nuvarande behovet av skatter och lån.

Det finns naturligtvis en annan möjlighet att minska eller ,hålla
nere statens utgifter, nämligen att fordra, att de hos staten anställda
icke skola ha så bra betalt, som de nu ha. I den mån man kan upp
visa, att de statsanställda befinna sig i ett gynnsammare läge än öv
riga anställda i samhället, äro åtgärder i 'sådan riktning motiverade.
Problemet om hur mycket staten skall betala i löner skall jag icke nu
gå in' på. Det är emellertid uppenbart, att alltför stora skillnader icke
böra få uppstå mellan vad som betalas åt anställda i alllnän tjällst
och åt övriga medborgare. Jag tror emellertid ingen kan påstå, att det
för närvarande förefinnes en dylik klyfta i fråga om inkomststandard,
även om det förefinnes 'en bestämd skillnad i fråga om den trygghet,
som statsanställda åtnjuta i jämförelse med mycket stora grupper av
enskilda. .

De punkter, i fråga om vilka delade meningar väsentligen bruka
uppstå beträffande statens utgifter, äro mycket få. Man skulle kunna
sammanfatta dem under rubriken den statliga verksamhet, som inne
bär att överflytta inkomster från de bättre ställda till de sämre ställda
i samhället, eller med andra ord i stort sett de' sociala utgifterna. Jag
förbigår härvid de kulturella utgifterna för skolväsende o. dyl. Man
kan givetvis även beträffande detta slag av 'utgifter ha rätt att hysa
den uppfattningen, att 'verksamheten kan skötas mer effektivt, så att
nian finge mer för pengarna eller samma resultat för mindre utlägg
- det är en rationaliseringsfråga - men dessa utgifter falla under
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samma rubrik, som jag förut talade om, nämligen de fasta kostna
derna' för hela samhällsarbetet, under det att "däremot överflyttning
av inkomster utgör ett speciellt· problem. ·Den ,hör. icke till den van
liga statsverksamheten i betydelsen av ett nödvändigt led utan hör
till en .utveckling av helt annat slag.

Även beträffande de sociala utgifterna bör" lnan emellertid ha klart
för sig, att storleksordningen icke är sådan, att åtgärder på detta
område i nuvarande läge skulle kunna väsentligt förändra frågan om
vad vi 'behö,ra låna upp eller vad vi behöva taga ut i skatt. Det visar
sig nämligen, att vi visserligen på de sista åren haft en stegring av
de s.~. sociala utgifterna på icke mindre än 150 miljoner kronor, men
härav.kommer något över 100 miljoner kronor på en enda post, näm
ligen folkpensioneringen. Jag är för min del ganska övertygad om att
om man','skar ned.d'essa utgifter, vilket emell~rtid ingen för ögonblic
ket lär :reflektera på, -skulle istället kommunerna få så mycket ökade
utgifter, 'att ,icke mycket vore vunnet på' en sådan åtgärd ur hela
samhällets synpunkt. Icke heller nedskärningar av utgifterna för
sjukförsäkring o. dyl. synas vara en framkomlig väg, för att nu icke
tala om kostnaderna för sjukvården~ Jag kan 'nämna, att sistnämnda
utgifter stigit mycket starkt, men att det ändå icke är bättre ställt
ä.n att vi nu få göra våldsamma ansträngningar för att såsom en
krigsberedskap öka ut både sjukhus och annat, vilket ju snarast tyder
på att det icke skulle ha inneburit en krigsberedskapspolitik att ha
hållit igen ännu mera på denna punkt.

Om man sålunda, och det är egentligen .endast ett konstaterande
av min personliga ståndpunkt,. kommer fram till det resultatet, att
en millskning av utgifterna på andra punkter icke kan medföra någon
väsentlig lättnad i fråga om. det nuvarande läget, så blir frågan den,
om det icke finns någon annan väg, på vilken denna överflyttning av
produktiva krafter" från det civila till det militära området skulle
kunna i någon mån kompenseras. Det finns, naturligtvis ocl{så en
sådan väg, nämligen att taga i anspråk produktiva resurser, som tidi
gare icke varit åtminstone helt tagna i bruk. Om man i'stället för de
tio- för att icke säga hundratusental människor, som bliva mobili
serade, kan få folk, som förut varit helt eller delvis arbetslösa' eller
sysselsatta 'med arbete, som är mindre givande, så är det klart, att
man l{ommer att få en viss kompensation.

När vi under de första 'krigsmånaderna, alltså innan vi kommit
fram till det väldiga. finansiella problem, som nu föreligger, talade
om att s.vertska folket måste finna sig i en sänkt levnadsstandard på
grulld av" de svårigheter, som hade inträtt i fråga om tillförseln från
främmande länder och på grund av de ökade utgifterna för försvars-
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bereds~apen, så var det kanske enklast att endast tala om den sidan
aV lsakeIl, ty att räkna med att mall skulle kunna.i någon större ut
sträckning kompensera denna standardsänkning genom ökad produk
tion verkade kanske något optimistiskt, eftersom en sådan effektivi
t~tsökning ju icke brukar kunna åstadkommas i en handvälldning.
Ju mera emellertid kraven på den militära beredskapen ökats, ju väl
~digare de summor blivit, lsom användas för militära ändamål istället
för civila, och ju flera människor, som. ryckts 'bort från det produktiva .
civila arbetet, desto nödvändigare blir det 'att undersöka alla de möj
ligheter, som finnas att fylla ut de hål, som uppstått i det produktiva
.a.rbetet. Det är naturligtvis icke omöjligt, att .man skall kunna lyckas
fylla ut dessa hål i större utsträckning än kanske från. början kunde
förefalla rimligt. -

,Jag .minns från det stora världskriget 1.914~1918, hurusom man
exempelvis i England gång på gång måste förvåna sig över hur pass
litet hela befolkningens levnadsstandard egentligen behövde sjunka
och hur mycket det tycktes finnas av förut icke utnyttjad arbets
l<:raft, som man kunde sätta in istället för de utkallade. Det verkar
kanske icke alltför stötande i denna församling, som i så stor utsträck
ning är manlig, om jag vågar .säga, att det på det kvinnliga arbets
området. torde finnas en mängd personer, som från vissa synpunkter
skulle kunna användas mer effektivt än för närvarande. Det är gi
vetvis fråga om en värdering, frågan om det. verkligen är mera sam
hällsnyttigt att stå i en fabrik än att sköta. ett husligt arbete, men
åtminstone under vissa förhållan,den skulle jag tro, att folk hellre vill

. uppoffra något av den husliga bekvämligheten för att slippa. minska
s~ varuförbrukning. I så fall är idet uppenbart, att här finnas reserv
krafter, som skulle kunna sättas in för att fylla ut de uppkomna luc
korna. I den mån en sådan ersättning är möjlig och i den mån man
på annat sätt kan effektivisera arbetet, är det klart, att de belopp,
som man här talar om, så till vida kunna bli lättare att bära, .att
den produktion, som icke är rent militär, kan hållas uppe i större ut
sträc~ning än som annars skulle vara möjligt. Tyvärr motväges detta
emellertid delvis därav, att man under en period med försvårad till
försel eller avstängning tvingas att inrikta produktionen på ett oeko
nomiskt sätt. Vi måste själva försöka tillverka varor, som vi helst
icke skulle tillverka inom landet men som anses så nödvändiga, att
vi likväl måste göra det, fastän det kostar mera än vad vi skulle
k~.nn.a. importera dem för o. s. v.

Efter alla dessa preliminärer, som närmast varit till för att påvisa,
att d'e siffror, med vilka vi röra oss, äro ytterligt ovissa - man vet
varken i vilken utIsträckning våra militära 'anstalter skola behöva
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upprätthållas eiler -: i vilken utsträckning man på olika vägar skall
kunna kompensera den' civila produktionsminskningen - skall jag
nu komma in på frågan om hur detta underskott i budgeten från en
halv -miljard upp till en eller ett par miljarder skall kunna täckas·.
l\1an kan därvidlag peka på en rad olika källor, som kunna användas.
- Utan någon omedelbar uppoffring av svensk produktion kunna vi

skaffa medel genom att taga i allspråk våra tillgångar på utlands
valutor. I vilken utsträckning detta skall bli möjligt vågar jag icke
uttala mig om. Jag tror icke, att någon för ögonblicket kan säga det.
En klarare föreställning härom kunna vi väl först få, sedan den nu
p,ågående inventeringen av dessa tillgångar har avslutats. Först då
kunna vi över huvud taget få en uppfattning om hur mycket vi ha
att fordra och hur mycket därav, som vi under denna krigsperiod
kunna' realisera. Att våra tillgångar i guld utan- vidare kunna -reali
seras är ju självklart. Om emellertid dessa tillgångar på utländska
valutor skola kunna använd.as på avsett sätt, är det uppenbart, att
de icke få smälta bort genom en fortgående import, som icke kom
penseras av export. Om man vill kunna använda valutorna icke en
dast omedelbart utan under en viss längre period, måste man också
se till att de verkligen finnas kvar ,som reserv, vilket förutsätter, att
,ri skapa balans i våra utlandsbetalningar i övrigt. Detta rullar up
penbarligen upp frågan om valutareglering och importreglering. Jag
tror för min del, att båda dessa regleringar bli oundgängliga för att
vi iskolia kunna åstadkomma den nödvändiga balans i övrigt, som gör
det möjligt för oss att använda våra nuvarande utländska tillgångar
för finansiering av de stora utgifterna.

En annan källa för· finansieringen ,av dessa utgifter är de normala
frivilliga besparingar, som årligen göras och som under vanliga för
hållanden gå till investeringar i den civila produktionen men som
nu i den utsträckning, Isom det över huvud taget är möjligt, istället
måste använd.as för den militä~a produktionen. Jag säger avsiktligt
i den utsträckning, som det över huvud taget är möjligt, ty man kan
icke helt avstå från investeringar i den civila produktionen. Denna
skillnad mellan civil och militär produktion är för övrigt icke någon
verklig skillnad. Om vi skola köpa massor av skodon och uniformer
åt de mobililserade, förutsätter det uppenbarligen ianspråktagande
aven produktionsapparat, som är lika mycket civil som militär och
som därför kan behöva utbyggas.

En tredje källa ligger i undvikande av reinvesteringar, d. v. s. ett
llppskjutande av reparationsarbeten till dess vi få andra tider.
. Den sista och samtidigt största reserven är slutligen en minskning
av den civila. konsumtionen.
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Det är alltså i dessa fyra källor, som vi ha att söka de medel, som
behövas. Om man frågar i vilken ordning -dessa böra tagas i bruk,
får man väl svara, att det kanske icke är rimligt att göra sig av med
utlandsvalutorna på en gång utan bättre, om vi räkna med ett lång
varigt krig, att söka fördela användningen av dem över en längre
period. Jag förmodar emellertid, att alla dessa källor få tagas i bruk
omedelbart men antagligen i olika mån allt eftersom behovet av medel
stiger. Om medelsbehovet skulle hålla sig inom me~a måttliga grän- .
ser, är det mycket möjligt, att de normala frivilliga besparingarna
jämte utlandsvalutorna och någon begränsning av konsumtionen,
å'stadkommen genom beskattning och delvis kanske genom frivilliga
lån, kunna räcka till. I samma mån emellertid som kostnaderna stiga
och det verkligen blir tal om att stora delar av våra produktiva
resurser och våra förbrukriingsartiklar skola gå till militära ändamål,
i samma mån får man säkerligen lägga större vikt vid att eftersätta
reparationer och på olika sätt minska den civila förbrukningen.

Därmed äl' jag framme vid frågan om hur denna min'skning över
huvud taget skall ske. Om vi från början, som upprepade gånger
nämnts, avvisa tanken på att tillskapa köpkraft på inflatorisk väg,
ha vi inga andra vägar att välja än skatter och lån.. Någon slags
·hållpunkt för i vilken proportion ·det är rimligt, att staten i en sådan
situation tar ut skatter eller lånar tror jag icke man kan finna. Man
brukar ofta säga, att genom att låna lägger man bördan på våra
efterkommande men att ,skatter innebära, att vi bära bördan nu. Lån'
innebära otvivelaktigt en begränsning av folks möjligheter att nu
ge ut pengar, men om jag ser det från skattebetalarens synpunkt är
det uppenbarligen riktigt att säga, att sk.atter betalar man nu men
lån betalar man även i fortsättningen.

Under förutsättning att man skulle kunna räkna med utgifter av
den storleksordning, som har nämnts i budg·eten, d. v. s. i stort sett
de nuvarande utgifterna, böra de skatter, som för närvarande utgå,
kunna räcka till, under det att resten kan tagas ut i form av lån.
Det är möjligt - jag har icke på den punkten någon bestämd me
ning - att man skulle kunna taga lIt 50 eller 100 miljoner kronor
lllera i smatter, ty det är i grund och botten. mycket lättare för folk
att betala nu än senare, eller rättare sagt, de äro mera villiga att
betala nu än de komma att bli senare. Det får emellertid bli en fråga
för övervägande i fortsättningen. Om det alltså gäller att .~kaff:a 800
miljoner kronor under ett år, bör man icke rimligtvis taga ut mindre
än de 300 miljoner i skatt, som de beslutade extra skatterna betyda,
medan resten eller 500 miljoner måste upplånas.
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Den väsentliga synpu.nkten i detta samlnanhang kommer emellertid
att bli vad man 'verkligen kan få ut i lorm av frivilliga besparingai~

av folket. Kan man med ,andra ord verkligen låna 500' miljoner ·kio~

nor? Det är mycket 'möjligt och jag skulle tro, att man kan göra det.
Om det emellertid istället ·kommer att gälla att låna upp··1.00D ellei
1.500 IniIjoner kronor på frivillighetens väg, så misstänker· jag, att'
svaret kommer att bli åtskilligt annorlund:a. .

'När man komme~ över ,en viss gräns i fråga om utgifte~', blir det
i själva v-erket icke längre fråga om ett fritt val mellan .sk,atter .och
lån, ~tan frågan bJiri'st.äll~t:. Är det över huvud taget möjligt att
få fram sådana, uppoffringar av' människorna eller rattare sagt- en s4dan
konsl~mtionsbegränsniIig'på .frivillig vag, som förutsättes ','genom: låne
vägen? Måste nian ic~e också tillgripa skattevägen? Jag'· skulle för
min del tro, att i den mån utgifterna komma att stiga på angivet
sätt, kommer d~t i~ke att' vara möjligt att v-andra lånevägen till-'
räckligt langt.

Man kan naturligt~is' invända, att denna fråga i någon mån väl
måste bero på !äritertivån, och 'det är ,klart, att om staten bara b~:..

talar tillräckligt hög ränta, kan -d,en länsa hela marknaden på perig'år~

så att ingen enskild över huvud taget kan få låna ett ,enda öre. Detta
är teoretiskt tänkbart, men jag tror, att icke ens vår ordförande skulle'
önsl{a sig en sådan utveckling. Jag går emellertid· ut ifrån, att en
sådall räntehöjning på kapitalmarknaden vore skadlig, därför 'att vi.
behöva civila investeringar och behöva sådana även på områden, som'
icke 'direkt ha att göra' med produktionen' av varor för försvarsända~

måL Så länge vi icke kunna se vilken inverkan mobiliseringarna' och.
<1.e stora utgi~terna,: för ·militära -ändamål ha på arbetsmarl{~adenp~

vissa punkter, måste man räkna. med möjligheten, att d~t,på ,e~' cl.el
hiilll(ommer att finnas Qbrukade produktivkrafter i form av arbets
kraft, som måste tagas' i'bruk, om vi icke skola göra oss s~(yldiga till
oförsv~rligt slö'seJ;i. Kap~talinvesteringa~ för andra än militära .än.da~

ma.o 1. bli i så fall n.ödvändiga.': Jag tänker 'härvid i första hand på 'bygg~"
na~svetl{samheteli'" .' , , " . ,

Bortsett härifrån. 'måste man' emellertid rhe~ bestämdhet säga,. att
e'Il r;intehöjning, i 'vilken utsträckning' vi än vilja tänka oss 'den inom
praktiska' gränser, icke" kan utgöra ett tillräckligt medeJ att frlamkalla
friv~lligabesparingar i nÖ,dvändig utstr~ckning. Man kan' tvista om
vilken roll räntan spehl,f i fråga om att locka .folk 'ått spara. ,Med 9-e~'

erfarenhet, som' vi 'lått på sista .tiden 'av' att människor' helJre 'lägga'
pertg~r j. 'siIla byrälådor än- få -ränta' på··, dem i ·bankerna; förstå vi,'
att>':det är -en mä~ngd' andra' 'fiktoier, som '.spela' mycket :siÖrre 'roll
än frågan onl räntan,s hÖjd..,Att' män genomhöjriiIig av rant.ah; 'ge-,:
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110m' att alltså bjuda folk ett högt pris för bespa.rin~r, skulle; kunna
förmå dem att radikalt begränsa sin 1(onsumtion på det sätt, som
är ,nödvändigt, tror jag alla, måste inse vara uteslutet.
: När man kommer till en viss gräns, är det sålunda icke möjligt

att. tänka sig en täckning av dessa statsutgifter enblart med hjälp
av frivilliga lån. Man ;skulle i så fall ha att falla tillbaka på ,skat
terna. Även om vi.höja skatterna på större inkomster och även om
vi, höjta dem ganska mycket på medelstora inkomster, räcker icke
detta på långa vägar till för att täcka någon större del av dessa ut
gifter ~ och det är därför uppenbart, att om man skall gå skattevägen,
måste man tillgripa mycket hårda skatter även på den stora massan
av folk med små inkomster, vilket från många synpunkter har 'många
nacl{delar. Det kan icke hjälpas, att man icke ens i en sådan',situa
tion kan komma fram till en helt annan syn på frågan, i vilken ,pro
portion olika inkomsttagare skola. bidraga till täckning av kostna
derna, änden, som brukar uttryckas i talet om beskattning efter
förmågan att bära skatter. Oln de. stora utgifterna skulle finansieras
genom elI be&kattning, som väsentligen kommer att villa på: breda
l,ager med sinå'.inkomster, så skulle därigenom, förefaller det 1nig, en
oproportionerligt stor börda läggas på dem. Inflationen, eriutväg
som jag redan upprepade gånger avvisat, innebär just en sådan ut
väg.Den innebär, att man, geno'm vissa lnanipulationer lyckas höja
priserna förrän man höjer kostnaderna" så att stora massor av män-'
niskor med fasta inkomster, icke blott, löntagare utan även de som'
leva: på spar.kapital, .få betala mera.. ,för sina inköp, vilka pengar i
stot ;utsträc~ningsamlas hos mindre grupper, av företagare, hos vilka
sedan 'staten är framme' med sin slev 'och skummar. av så djupt som
rriöjligt. Det är'ett: indirekt sätt att pressa ut ur den stora massan av
människor pengar med största möjliga lidande för de flestla, som äro
med i processen.

Det finns emellertid en annan väg, som jag tror att det redan
nu kan vara skäl' att fundera på, fastän 'problemet såvitt jag förstår
inställer sig först när vi kommit så .långt' i fråga. om utgifterna, att
de frivilliga vägarna icke längre räcka till. Jag syftar på någon förrn
av mera obligatoriskt sparande. Jag a~vänder med flit har'.'ett ut
ländskt ord istället för att säga tvåhgslån~vilket ju låter ,'samre. Jag
menar icke, attmaIi skall säga, att tvångslån äro, ett· alternativ till
frivilliga lån, ty de, äro istället lalternativ till· beskattning. Mail har att·
välj a, mellan att säga; att du skall betala '100 eller 200 kronor '.j skatt
av dina små inkomster, eller· att säga, att du skalllån'a "d,essa 100 eller
200 kronor tlll"staten, vilket alltså ,betyder, att du under en' "annan
period skall Jå'ingen pengarna. Jag' är' på det klarä:lned att må Il' här-
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vidlag kommer att stöta på alla möjliga slags problem, men' jag tror,
att det ändå är skäl att funde~a på saken.

Med anledning av de erfarenheter, som vi ha gjort under de sista
lnånad'erna, skulle jag vilja säga, att det finns åtskilliga vägar och
former att lämna ifrån sig pengar på ett sätt, som- icke fullt frivil
ligt men som ändå icke känns riktigt såsom ett tvång. Det finns så
många organisationer, som besluta, att medlemmarna skola göra så
och så och att de skola släppa till det och det. En sådan form för
uppoffringar är säkerligen mycket mera tilltalande för många män
niskor. Även om de själva känna, att de alldeles på egen hand icke
skulle ha gjort det, så tycka de icke det är så farligt, när en orga
nisation har beslutat, att allesammans skola avstå från så och så
'mycket, och man känner rent aven viss tillfredsställelse med det.
Om man vill stimulera och få med massor av människor i en sådan
a.ktion för mer eller mindre nödtvungna besparingar, så skulle man
l{anske kunna förta en del av den obehagliga smaken i att vara
tvungen att lämna lån till staten.

Det måste naturligtvis vara allas vår förhoppning, att vi icke skola
behöva komma i det läget, att utgifterna stiga till så väldiga belopp,
att det blir nödvändigt att skrida till sådana tvångsåtgärder. Så länge
man kan hålla sig dels till frivilliga lå~, underhjälpta på olika sätt,
dels till de vanliga formerna för beskattning, är det naturligtvis det
bästa. Även om vi komma upp till sådana siffror, som jag förut
nämnde, av icke blott 1.000 utan 1.500 eller 2.000 miljoner kronor
för militära ändamål, så är detta ändå, om vi alltjämt få räkna med
samma nationalinkomst som före kriget, icke mer än 20 % av natio
nalinkomsten. Om jag lägger till även den miljard, som för övrigt
går ut i skatter, äro vi uppe i 3 miljarder, d. v. s. 30 % av national
inkomsten. Det är en väldig summa, men det är ändå icke så myc
ket, som de krigförande folken för närvarande tydligen äro beredda
att offra.

Jag tror sålunda, att med gemensamma ansträngningar skall det
vara möjligt att klara en sådan situation rent finansiellt. Den andra
sidan av saken, som jag här har måst gå förbi, nämligen den reala
sidan av denna överflyttning, blir ett helt annat problem, som förut
sätter ett samarbete av annat sliag. Man kan därvidlag icke nöja sig
med att säga, att här finns pengar för att göra det och det, utan man
måste också se till att det finns människor, som kunna utföra det,
materiel, som räcker till, och anläggningar, som kunna skaffa fram
vad man vill ha. Det är det reala problemet, som naturligtvis är
minst lika .stort som det finansiella. I denna specialiseringens tid är
det emellertid nödvändigt att var och en sysslar med det, som ligger



DEN NYA BUDGETEN 17

honom närmast, och vad nu det finansiella problemet beträffar vill
jag säga, att jag tror det är möjligt att lösa det, att man kan hop..
pas på att kunna lösa det på frivillighetens väg men att, om förhål
hindena utveckla sig på ·ett sätt, som vi lalla önska att de icke skol~

göra, kan ställningen komma att bli sådan och stämningarna sådana,
~tt uppoffringar, som tidigare skulle ansetts såsom omöjliga, kommer
svenska folket att finnIa vara möjliga.

Härefter yttrade sig:

FiL dr. III Anderson: Jag skall ick,e uppehålla mig vid den tekniska ut-o
formningen av den föreliggande budgeten utan skall be att få yttra
några ord om vad, enligt min uppfattning, denna budget har att säga
oss om .den fra~tida utvecklingen av våra statsfinanser. Jag hOPP'as där
vid även kunna anknyta några kommentarer till statsrådet Wigforss' in-
ledning~föredrag. .

Om. jag först stannar vid utgiftssidan, är det uppenbart, att den nu
mera domineras av försvarskostnaderna. Jag räknar då till dessa kostna
der även utgift,erna för hela kristidsorganisationen. Vad man därvidlag
skulle vilja framhålla är, att det är utomordentligt ang,eläget, att man
inriktar sig på· att de stora försvarsanslagen skola komma de omedelbara
direkta behoven till godo. Jag vet icke, om jag uttrycker mig tillräckligt
klart,· men jag ·vill opponera mig emot den t,endens, som alltid finns och
som framträder icke minst i sådana tider som de nuvarande, att företaga
organisatoriska utbyggnader på .lång sikt, som icke åstadkomma en för
bättrad försvarseffekt för ögon~lick'et men som binda statsmakterna för
lång tid framåt för kostnader, som kanske under andra förhållanden bli
onödiga, och i varie fall för en organisation, som förhållandena kanske
komma att visa vara olämplig och som därför snart måste revideras.

Vad 'gäller kristidsorganisationerna är det icke mindre angeläget att
deras arbete planleras och samordnas. Man har nog ett intryck av att
det finns en ten·dens att låta organisationen svälla ut alltför mycket och
att en del dubbelarbete utföres. Samordning ,kan emellertid icke åstad
kommas på annat sätt än genom den direkta ledning, som kan utövas
från regeringens sida. Hur mycken god vilja man än må tilltro dem, som
·ha dien mycket bekymmersamma uppgiften att. leda d·essa organisationers
arbete, får man icke begära av dem, att de samtidigt med att de äro
upptagria av sin ,egen uppgift också skola kunna ha uppmärksamheten
riktad på att denna uppgift blir samordnad med det arbete, som pågår
på andra ,delvis närbesläktade' och delvis rätt långt därifrån liggande
områden. I detta avseend'e måste reg,ering·en bibehålla ledningen och hålla
den ganska hårt och se till att man undviker onödigt spill. Därför hälsar
man med tillfredsställelse, att regeringen tagit initiativ till den permanenta

. revision, som i dagarna har tillsatts. Sammansättningen av denna revi
sion borgar för att den kommer att utföra ett arbete just i den riktning,
vars önskvärdh·et. jag här har antytt.

Jag komm·er därefter över till die andra utgiftsposterna, de som i van
liga fall, under fredliga förhållanden, helt enkelt konstituera den svenska
2 - Nationalek. För. Förh. 1940.



I
l I

18 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 26 JANUARI 1940

budgeten. Försvarskostnaderna ha nämligen tidigare spelat en mycket
ringa roll i vår budget. Deras andel av hela budgeten har undan för undan
sjunkit. I d·en sista fredsbudgeten uppgingo de ej till mer än 15-16 0/0
av totalsu'mman, medan de under förra krig·et voro uppe i omkring 50 0/0.
Nu är det istället de civila utgifterna, som ha trängts tillbaka.

Finansministern tog själv upp frågan huruvida man ,kan göra något
väsentligt för att minska dessa andra utgifter. Han gav det svar, som vi
icke äro ovana vid att få höra i riksdagen, nämligen att h·errarna ha ju
inga uppslag att komma med. Ni äro alltid myck,et duktiga i att förmana
till sparsamhet, men för.gäv,es vänta vi på några anvisningar från er sida
om hur besparingsaktionen skall sättas in. I dag gick finansministern ett
steg längre genom att framhålla, att när en opponent kom.mit i ansvarig
ställning, upphör gan·ska snart talet om nödvändigheten av b·esparingar.

För min del tror jag, att detta är en sanning..med modifi,kation. Tiden
går fort och vi .glömma så lätt. Jag tror dock, att ganska många i denna
försalnling erinra sig ·den finanspolitik, som fördes i början av 1920-talet
och som jag vågar påstå icke leddes eft·er alldeles samma principer som
den nuvarande. Det var två finansministrar, vilkas namn stå som måls
män för en mera restriktiv politik i motsats till den expansiva politik,
som sedan dess har förts. Det var Thorsson och Beskow. Den situation,
i vilk·en de arbetade, var väl icke så olika den, som vi nu befinna oss uti.
Jag kan icke nu anföra några siffror för de besparingar, som då gjordes,
nlen jag vet, att det var myoket kraftiga tag, som togos, och att de vål
lade oerhört stark opposition. Jag erinrar om den mycket överdrivna och
obefogade kritik, som riktades mot den Tryggerska regeringen för dess
budget år 1924 och särskilt :mot dåvarande ecklesiastikminister Clason.
Även den socialdemokratiska regeringen tog krafttag för att åstadkomma
den sanering av budgeten, som då var nödvändig och som enligt min upp
fattning också är nödvändig under nuvarande förhållanden. Jag tror icke,
att vi få resignera på den punkten.

Jag skulle också vilja framhålla, att det tidigare icke varit omöjligt
att åstadkomma mycket radikala b,esparingar, även när de ha krävt orga
nisatoriska ingripanden just av den art, som finansministern avvisade' så
som svåra eller rent av omöjliga att genomföra i vårt samhälle. Den
besparingsaktion, som år 1925 sattes in på försvarshuvudtiteln, ryggade
sannerligen ick·e tillbaka för några av de hinder, som finansministern här
har pekat på. Vi befinna oss nu ien situation, då man icke får falla undan
för svårigheter av sådant slag. Man kan icke resignera inför de automa.
tiska utgiftsstegringarna och låta dem rulla vidare, utan måste taga verk
liga krafttag.

I vår budget finns en mycket stor summa av utgiftsposter, som jag
skulle kunna samnlanfatta under rubriken understöd av olika slag till
korporationer och institutioner och hela näringsgrenar. Jag föreställer mig,
att vi nu äro i den situationen, att även den.na understödsverksamhet
måst.e radikalt revideras. Vid granskning av ,de olika .punkterna tror jag
man skall finna, att det verkligen finns ett ganska betydande område för
en finanspolitik med den inriktning, som jag här har antytt' såsom önsk
värd. Jag tror icke, att finansministern under några förhållanden kan
skjuta ifrån sig ansvaret för en sådan politik. Naturligtvis skall det delas
av riksdagen. Varje riksdagsparti och varje enskild opponent är skyldig
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att lämna sitt bidrag, men skall något v.erkligt resultat vinnas, måste det
ske g·enom initiativ, som tas från finansdepartementet.

Om jag icke läst alldeles orätt i årets statsverksproposition, förefaller
det, som om man också från d·epartem,entets sida velat gå längre än vad
man lyckats få igenom. En besparing på 8,5 miljoner kronor i en budget
på' 1,5 miljard är ju mycket blygsam. Såsom finansministern framhållit
är denna besparing skillnaden m'ellan ·mycket betydande utgiftsstegringar
huvudsaklig,en av automatisk natur och resultatet av vidtagna bespa
ringsåtgärder av vilka dock en hel del äro m·era skenbara än verkliga.
När man emellertid närmare granskar, hur besparingsaktionen gått fram
under de olika huvudtitlarna, kan man knappast undgå att få den upp
fattningen, att det på vissa håll h.ade varit möjligt att taga betydligt
kraftigare tag för att åstadkomma ett resultat, som legat mera i linje med
den strävan till besparingar, som jag skulle vilja utläsa så att säga ur
.själva. anslaget i propositionen och finansministerns egna uttalanden.. Det
föftefaller mig, som 'om finansministern i dag har pläd~rat 'kanske icke så
mycket i egen sak som snarare för vissa av sina kolleger på departements
chefsposterna.

. Finansministern framhöll, att han var fullt på det klara med. att det
måste ske en minskning i den civila konsumtionen. Jag skulle för 'min
del vilja överföra detta betraktelsesätt på det statsfinansiella området.
O'm man är på det ,klara med att en minskning av den civila konsumtionen
måste sk·e, d. v. s. 'en nedpressning av den ,enskildes levnadsstandard, så
är' det väl icke orimligt att kräva~ att en ··motsvarande nedpressning av
stan·darden skall ske även'i .fråga om statens utgifter och de allmänna
behoven. Jag tror, att därvidlag måste strävandena gå hand i hand med
varandra, om man skall' åstadkomma något, och det kan' man alldeles
säkert göra. Eftersom det finns mycket kraftiga medel till hands, när det
gäller att 'minska medborgarnas konsumtion, får man: icke väja tillbaka
för uppgiften att också åstadkomma kraftiga nedskärningar av statsut..
gifterna. .

.Vad därefter beträffar budgetens inkomstsida, konstaterar jag törst,
att finansministern räknar med ett bibehållande av de nuvarande: skat
terna. Av hans yttrande nyss framgick, att han åtminstone icke för ögon
blicket överväger några ytterligare skattehöjningar. Beträffande de skat
tehöjningar, som vidtogos av den urtima riks·dagen och som nu 'föreslås
förlängda, skulle. jag vilja säga, att det hade varit utomordentligt önsk~

värt och lyckligt, om man tidigare hade börjat förbereda dem. Särskilt
gäller detta de indirekta skatterna. I det förberedelsearbete för att möta
en kommande kris, som vi ha måst förutsätta skedde från regeringens
sida, borde också ha ingått utarbetande av -förslag till de extra s:katter,
som vi' nu ha fått under höstens' lopp som resultat av ett mycket f'orcerat
arbete i finansdepartementet. Riksdagen tvingad·es också till. ·en fOl~cerad

och i vissa fall summarisk behandling av skatteförslagen. Jag: har för
min' del ett starkt intryck utav att vi kommo fram till en del icke vidare
lyckliga resultat i höstas. Det kom till en del skatter, som nog gans;ka
snart· måste revideras. Jag tror, att vi komma att finna, att den väntade·
avkastningen uteblir och att den tekniska utformningen av dessa. skat
ter. i praktiken komm,er att visa sig vara förenad me<;l så stora olägenhet.er,
att :.det är ~nskvärt, att man snarast möjligt tar upp dessa frågor till för~
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nyad provning. :Många svårigheter hade säkerligen ,kunnat undvikas, om
man tidigare hade förberett skatteförslagen.
, ·Samma sak galler i någon mån även 'om den nya dir,ekta skatten, värn

skatten. Som läget var i höstas hade man em·ellertid ingen annan väg att
gå än ·den .finansministern föreslog 'med ett procentuellt tillägg till den
ordinarie' inkomst- och förmögenhetsskatten. Detta innebar ·en ganska
grov tillyxning av skatten, men den var försvarlig i dåvarande situation
och resultatet kanske i alla fall icke blir så galet, eftersom man samtidigt
har ::försökt att taga hänsyn till speciella fall, ömmande omständighete'r
o. s. v. Jag vill naturligtvis icke på något sätt underskatta de svårig
heter, som sådant-hänsynstagande .medför, 'och de oerhört stora krav, som
därigenom ~ kom-ma .att ställas på taxeringsmyndigheterna.

Finansministern önskar nu, att värnskatten icke i fortsättningen skal~
utgå på detta 'enkla sätt, utan han tänker sig antingen ett inarbetande
i det 'vanliga skattesystemet eller också någon annan lösning, som ska
par en· värnskatt i nära anslutning till det nuvarande skattesystemet. För
min del tror jag, att man bestämt måste varna för ·ett inarbetande av
värnskatten i skattesystemet. Det skulle nämligen betyda, att 1938 års
skattesystem, som ännu knappast .har 'trätt i tillämpning, från början
skulle sprängas sönder, och att de obestridliga fördelar,. som ligga i detta

~ skattesystem, skulle spolieras. Den skadan finner jag vara så stor, att
den icke på något vis uppväges av den fördel i avseende·å en enhetlig
sk'att, som skulle uppnås genom värnskattens inarbetande. Det blir emel
lertid 'en sa,k, som man får pröva g,enom att väga fördelar och nackdelar
mot varandra. Jag har ·emellertid redan nu velat ge uttryck åt denna
uppfattning, närmast för att stryka under att man icke får uppge prin
cipen om att värnskatten skall vara tillfällig. Blir den en gång inarbetad
i. skattesystemet, är den icke längre tillfällig utan det kommer att bli'
ytterligt svårt 'att få bort den genom en sådan omarbetning av skalorna,
som för oss tillbaka till ungefär samma läge som 1938 års sk.attesystem
innebar. Genom värnskattens inarbetande skulle vi få ett helt nytt skatte~

system med helt ann~n avvägning, helt andra fördelningsprinciper o. s. v.
Vi ha nu att emotse en ny sk.att, som förslagsvis har döpts till kris.;.

skatt. Det har förelegat olika utkast 'till en sådan skatt i finansdeparte
mentet. I höstas förelåg ett förslag till krigsvinstskatt och jur. dr. KuyleIi
stierna har nu utarbetat ett förslag till krisskatt. Förslaget är ännu icke
·känt inom någon större krets annat än g-enom ett kort tidningsreferat,
och det är därför icke låmpligt att nu ingå på detsamma. Jag tror man'
r,ent principiellt kan säga, att i nuvarande läge är en sådan krisskatt
motiverad och att det var klokt av finansministern att signalera den
redan i höstas. Det är inte omöjligt att en del folk av rädsla för denna
krisskatt avhållit sig från spekulativa prisstegringar, .som annars kanske
hade kunnat sätta in.

Äv·en i fortsättningen tror jag, -att denna skatt kom·mer att ha sin
största betydelse såsom ett hot mot spekulativa prisstegringar. Skatten
kommer ·emellertid också att bli en' realitet, i vissa fall en ganska hård
sådan, och man måste med tanke ·därpå se till att konstruktionen blir
sådan, att det lojala näringslivet icke tar skada. Jag är övertygad om att
denna vilja finns och jag hoppas, att resultatet också skall bli sådant, att
vi slippa ett upprepande avde.t oerhört olyckliga skatteexpertinent, som
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nu kan sammanfattas under rubriken krigskonjunkturskatten av åren
1915---1920.
. 'Alla beräkningar rörande den kommande statsfinansiella utvecklingen
bli, såsom finansministern också har framhållit, beroende på vissa anta~

ganden om det svenska näringslivets utvecklingsmöjligh,eter. Såvitt jag
förstår kommer, hur än krigets utgång blir, det svenska näringsliv'ets möj~

ligheter att bli försämrade, åtminstone temporärt. Jag har myck'et svårt
att förstå, att vi skola kunna hålla uppe vår export i samma utsträck
ningi fortsättning,en, och jag tror, att svårigheterna på den punkten kom
ma att möta praktiskt taget ,alla 'exportgrenar på grund av den förså·m
rade köpkraft och den desorganisation' av hela världsmarknaden, som
måste bli följden av detta krig. Hela vårt ,ekonomis,ka liv måste i så fall
också inriktas med hänsyn härtill. Vi få kanske rent av inrikta oss på
en knapphetshushållning.

Den omständigheten, att vi för närvarande otvivelaktigt h~ en mycket
stark finansiell motståndskraft, får icke inge oss den föreställningen, att
vi med hjälp av denna ,kunna komma över dels krigskrisen' och dels' d·en
efterkrigskris, som vi måste räkna med, utan att b·ehöva vidkänn·as· några
svårare inskränkningar. Jag tror tvärtom, att vi göra klokt uti att in
ställa oss på att betydande inskränkningar i olika hänseenden bli nödvän
diga.' Det är en' sanning, som man får höra så ofta och är så ban·al~ att
jag nästan är generad över att upprepa den här, m,en jag har :gjort det
därför att jag saknade i finansministerns' inledningsföredrag ett understry
.kande.av detta. Om man däri får utläsa optimism å hans sida, så skall jag
gärna ge mitt erkännande åt den tro på våra framtidsmöjligheter, söm
ligger däri, men jag tror också - jag upprepar det ännu en gång - att
försiktigheten bjuder oss att, räkna med försämrade möjligheter och att
vi böra i tid inrätta oss därefter.,

Finansministern var inne på frågan om finansieringen av underskottet
i budgeten. H,an räknade med ett underskott på minst ;en miljard och kan
ske en och en halv. Jag förmodar, att han därvid räknade· m,ed såväl löpan
de som kommande budgetår. Det är uppenbart, att om ingenting händer
utan nuvarande situation fortsätter, ha vi under alla förhållanden' att räk
na med ett underskott på en .miljard för dessa två budgetår. Finansmini
stern trodde, att det icke 'skulle möta någon svårighet att finansiera ett
sådant underskott. Han antydde visserligen i sina slutord, att man kanske
fick tänka sig att gå tvångssparandets väg och att det är klokt att räkna
även med denn,a möjlighet. Därvidlag finnas, såsom också finansministe'rn
anty,dde, olika möjligheter att välja mellan. Ett 'mycket intressant upp,
slag, som kanske icke blivit observerat :här i landet, är ,det, som i höstas
'framlades av I(eynes i en artikel i Times. Den form av tvångssparande,
som han föreslog,. var 'kanske icke tekniskt utförbar i vårt land, men "·den
förtjänar ,otvivelaktigt att studeras. Över huvud taget tror jag, att man
gör klokt uti att sätta sig in i tanken, att helt nya finansieringsmetoder be
hövas, vilka i god tid måste förberedas och utarbetas.

Jag fäste mig vid att finansministern yttrade, att enligt hans uppfattning
valuta- och importreglering sannolikt bli nödvändiga. Jag 'måste ställa
frågan: Om man anser detta, och den upptäckten lär förmodligen regering
en icke ha gjort först i dag, utan medvetandet härom har väl vuxit sig
fram under de senaste månaderna, varför dröjer man då ,med att .vidtaga
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åtgärder, ·som i aHa fall bli nödvändiga? Ingen kan väl önska, att dessa
åtgärder skola vidtagas, ty valutareglering och importreglering måste vårje
vän av ett fritt näringsliv rygga tillbaka för, men är det så, att. utveck
lingen· visat att dylika regleringar bli oundvikliga, är det väl också önsk~

värt, att man icke skjuter på sak,en vecka efter vecka utan slår till så att
man får största möjliga fördel för den svenska valutasituationen av dessa
åtgärder. '

Till slut skulle jag vilja sluta dessa reflexioner beträffande budgeten och
finansministerns anförande' meden ;erinran om att vårt land nu står i' den
situationen, då' vi icke blott ha oss själva att tänka på. Det står alldeles
klart för mig att, vilken utgång kriget i Finland än får, kom,mer bördan av
det finska folkets försörjning att i mycket hög grad falla på Sverige för en
tid framåt. Detta är ·en omständighet, som man är skyldig att taga i be
traktande, när d,et gäller att draga upp riktlinjerna för en svensk finans
politik und~r de närmaste åren. Sv·enska folket bör upplysas 'här
om" 'och det bör göras klart för yar' och en, att vi stå inför ofrån
komliga plikter. Betydande krav ha redan ställts på oss. Det är
säkerligen 'endast ;en fiktion att säga, att dessa krav kunna mötas
genom att ge lån, som vi så småningom ·kunna räkna med att få återbetal
da. Vi måste också räkna med att på mera direkt sätt få känning av den
extra försörjningsbörda, som jag här har antytt. Jag menar, att vi skola
icke· blunda :för ·detta, utan vi måste inräkna även detta problem bland
de' många och svåra problem, som den sV'enska finanspolitik·en nu, har att
möta. Det är ett proble.m, som i mycket hög grad också måste inverka på
varje. enskild m'edbörgares sätt att betrakta sina möjligheter och sin inställ
ning för ·den närmaste tid'en.

Professor B. Ohlin: Jag skall endast be att få taga upp en enda sak i
det oerhört stora problemkomplex, som föreligger till diskussion. Innan
jag kommer in härpå, skall jag emellertid i anledning av dr I var Ander
~ons inlägg vilja i förbigående .vidröra två punkter.

Den första är, att jag är angelägen om att framhålla, att av de indi:
rekta skatter, som infördes i höstas och som han nu förklarade vara del
vis misslyckade, dock var en, som enligt vad de senaste veckornas erfa
renheter' ge vid handen har visat sig fullt motsvara förväntningarna.
D~tta är just den skatt, som brukat kritiseras mest, nämligen den höjda
spritbeskattningell. 'Jag vill icke, att några oriktiga föreställningar på den
punkten skola få. sprida sig. De statistiska siffror, som föreligga, ange
närmast 'att den konsumtionsminskning, som man nu kan räkna med,
blir'. något mindre än den riksdagen räknade med och icke tvärtom. Helt
aJ;ll)orlunda förhåller det sig med vinbeskattningen.

:Denandra punkten är, att jag för min del vill helt och hållet instämllla
i ..dr Ivar Andersons reflexion rörande önskvärdheten av att snabbt få
till stånd import- och valutareglering. Hur 'motbjudande sådana åtgärder
äll: äro, är ju ingenting att vinna men åtskilligt att förlora på ett upp
skjutande.

Jag' har sällan så 'starkt som i kväll haft en känsla av hur värdefullt
de~ är att till finansminister ha en pedagog, som på. ett så klargörande
sätt· kan lägga. fram hela detta stora problem och därigenom bidraga, till
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insikten om hurudan situationen i .verkligheten är för Sverige såväl stats
finansiellt som ekonomiskt. Jag kan helt ansluta mig till den national
ekonomiska bakgrund och den ekonomiska analys, SOlU finansministern
begagnade. Det är emellertid i ett och i ett väsentligt hänseende, som
det förefaller mig, som om den bild, som finansministern här har nlålat
för oss, vore alldeles för ljus. Det är denna sak, som jag här skall be
att med några ord få beröra. Jag tror nämligen, att praktiska slutsatser
tarvas, icke om några månader eller ett halvår utan helst i morgon och
i varje fall inom någon vecka.

Statsrådet Wigforss sade, att vi få vara beredda på försvarsutgifter,
som kunna stiga till nästan vilka belopp som helst, vilket vi allesammans
inse. Han framhöll också - det var i varje fall andan i hans anförande
--.:... att det icke just nu lönar sig så mycket att spekulera över hur stora
utgifter vi komma att få, om det blir krig eller allmän mobilisering. Även
därvidlag kan jag instämma med honom. Han utgick därför i sina beräk
ningar nu liksom vid fraluläggandet av budgeten från .att - under förut
sättning att det politiska läget kommer att bli ungefär vad det för när
varande är - komma också våra försvarsutgifter att bli ungefär lika sto
ra som för närvarande. I så fall skulle vi under budgetåret 1940/41 ha att
räkna med extra försvarsutgifter på 700 a 800 miljoner kronor och en
brist i budgeten på 500 miljoner kronor istället för ett överskott på 235
miljoner kronor.

Det är denna siffra för budgetunderskottet, som jag för min del finner
vara alldeles för lågt beräknad. Först och främst kan jag icke på något
sätt få de nuvarande försvarsutgifterna till mindre än 125 miljoner kro
nor i månaden. Ja.g skall icke ingå på detaljer, som delvis kanske icke äro
officiella, men jag tror icke, att man kan säga, att siffran 125 miljoner kro
nor är' för hög, utan det förhåller sig snarare tvärtom. De ordinarie försvars
utgifterna utgöra omkring 30 miljoner kronor i månaden och vår. för
svarsberedskap kostar dessutom 50 a 60 miljoner kronor per månad, var
till komma kostnaderna dels för de stora inköp, som ha gjorts i utlandet
och som skola betalas under de närmaste månaderna, dels för den till
verkning av krigsmateriel, SOlU för närvarande pågår j Sverige. Om det
fortsätter på samma sätt, blir totalkostnaden för dessa poster som sagt
ungefär 125 miljoner kronor i månaden eller ungefär 1,500 miljoner l{ro
nör per. år. ·Eftersom den ordinarie försvarsbudgeten belöper sig till om
kring 300 miljoner kronor, uppgå de extra kostnaderna alltså till ungefär
1,200 ·miljoner kronor. Vid sådant förhållande blir emellertid bristen i
budgeten icke 500 miljoner kronor, som finansministern angav, utan un
gefär 400 miljoner kronor, större.

Detta är emellertid icke det hela. Som vi alla veta pågår först nu på
allvar den industriella mobiliseringen i Sverige. Vår förmåga att produ
cera krigslnateriel och andra varor för försvaret stiger nu för varje må
nad som går. Att den är sorgligt låg ännu i januari är ingen anledning att
nu uppehålla sig vid. Den kommer att växa mycket 'kraftigt under de
närmaste månaderna, 0111 allt går efter beräkning. I(ostnaderna för an
skaffning av svensk krigsmateriel komma alltså att stiga mycket väsent
ligt, förutsatt att vi verkligen skola utnyttja vår förmåga att producera
krigsmateriel inklusive alla möjliga andra artiklar, som behövas fö.r för
svaret. Man kommer då icke upp till beställningar av svensk krigsmateriel
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på 2 eller 3 tiotal' miljoner kronor per månad som för närvarande utan
till mycket högre siffror.

Såvitt jag kan förstå, ligger problemet därför så till, att om vi skola
använda våra möjligheter att framställa krigsmateriel och om vi verk
ligen skola genomföra en industriell mobilisering, så komma försvarsut
gifterna att bli väsentligt mycket större än de cirka 1,200 miljoner kronor,
som finansministern räknat med i budgetförslaget och även anfört i kväll.
"~i komma istället att få dels de 1,500 miljoner, som jag nyss angav, samt
dessutom kostnaderna för ökad framställning av krigsmateriel. Jag skall
icke ingå på hur många hundra miljoner det sistnämnda kan komma att
uppgå till, men var och en förstår, att det i varje fall måste bli tal om
hundratal miljoner. Jag kommer på detta sätt upp till en siffra, som lig
ger icke bara 400 miljoner kronor över finansministerns utan väsentligt
högre.
~Mot denna bakgrund ställer sig problemet om finansieringen av utgifter

na helt annorlunda. 500 miljoner kronors brist i budgeten är icke en så an
varlig sak, eftersom vi brukat ha ett årligt sparande på kanske 1,200 miljoner
kronor. Även om' detta sparande nu måste beräknas något nedgå, skulle
några större svårigheter att finansiera underskottet icke förefinnas. Om
det emellertid istället kommer att gälla ett dubbelt. så stort underskott
eller t. o. m. något mera, är det klart, att varje tanke på att med' mera
konventionella metoder fortsätta som vi nu göra måste vara utesluten.
Med mitt sätt att se väntar Sveriges folk, i varje fall de som äro intres
serade av denna sak, att inom en nära framtid få upplysning om hur re
geringen tänker lösa denna uppgift. Jag utgår såsom självklart ifrån, att
det icke kan vara meningen, att den industriella mobiliseringen i fråga
om krigsmateriel skall hejdas. Att industrikommissionens krigsmateriel- ,
avdelning icke tillsatts för ro skull utan skall få arbeta effektivt är väl
självklart.

Vad vi fråga oss är alltså, hur problenlet skall lösas att täcka ett deficit
icke på 500 miljoner kronor utan på ett dubbelt så stort belopp eller. mera.
Observera att jag härvid icke alls förutsätter, att vi skola komma i krig
eller få en allmän mobilisering, utan att min förutsättning är, att det ut
rikespolitiska läget blir ungefär vad det nu är. Den fråga, som jag upp
ställt, kan man därför näppeligen i dag skjuta ifrån sig. Jag kan härvid
lag också hänvisa till vad dr Ivar Anderson sade om att vi måste för
bereda oss även för de uppgifter, som vi måste taga på oss för Finlands
räkning. Detta, som ligger utanför den ram, som jag här har antytt,
kommer att ytterligare försvåra situationen. .

Jag skall icke här försöka ge några närmare bidrag till lösningen av
detta problem. På grund av sin natur måste det ägnas en behandling
inför offentligheten, ty det är svenska folket, som måste göra en mycket
betydande kraftansträngning. Jag skall enlellertid mycket allmänt an
tyda, efter vilka linjer jag tror, att lösningen av problemet måste sökas.

Jag måste härvidlag icke utan självironi falla tillbaka på ett uttryck,
som under förra kriget alltid uppväckte icke blott mitt utan nästan alla
andra nationalekonomers odelade förakt, när det fördes fram i den eko·
nomiska· diskussionen. Man fick då ofta höra, att Sveriges problem skulle
klaras genom att »arbeta och spara». Vi tyckte - med rätta - att det
icke var någon vidare lösning av problemet att hindra inflation. Jag tror
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emellertid, att i nuvarande läge är det icke möjligt att finna någon bättre
kort formulering av vad som behövs.

Först och främst är det nödvändigt, att svenska folket arbetar mycket
mera än hittills. Finansministern har också själv varit inne på den saken~

ehuru han av mycket förklarliga skäl sköt den frågan något åt sidan så
som fallande utanför det snävt finansiella problemet. Jag tror emellertid
icke, att det härvidlag är möjligt att skilja det finansiella och det reala
ekonomiska problemet åt. Man måste fråga, hur det skall vara möjligt
att tillräckligt inskränka dels konsumtionen vid oförändrad nationalin
komst, dels de privata investeringarna så mycket, att de väldiga belopp
frigöras, som staten behöver. Om vi skulle helt låta bli att bygga hus här
i landet, bli en mängd byggnadsarbetare arbetslösa. Vi kunna emellertid
icke överföra alla dessa arbetare till andra arbetsområden. Den privata
inyesteringen ka~ därför. ej lämpligen skäras ner till o. Därför måste spa
randet ökas, så att staten i alla fall får vad den behöver. Men det är
omöjligt att öka sparandet tillräckligt inom ramen för en konstant real
nationali~komst. Vi måste därför utnyttja våra produktiva resurser rr~era

än förut och så öka inkomsterna. Därvidlag ha vi först att tänka på den
kvinnliga arbetskraften, vilken bör kunna utnyttjas på ett ur dessa syn
punkter mera effektivt sätt, i mindre utsträckning i hemmen och i större
utsträckning inom industrien. Det finns också en hel del manlig arbets
kraft, som arbetar relativt ineffektivt, exempelvis stenindustriens arbe
tare. Det överföringsproblem, som är mycket viktigt, när det gäller den
kvinnliga arbetskraften, existerar även i allra högsta grad för stenindu
striens arbetare, för en del av byggnadsindustriens arbetare, för en del
av 'möbelindustriens arbetare o. s. v. Även på denna punkt vänta vi på
initiativ från regeringens sida hur problemet skall lösas.

Vidare ha vi möjligheten att utsträcka arbetstiden. Enligt min upp
fattning är detta en av de viktigaste punkterna. Detta gäller icke blott
inom krigsmaterielindustrien, ty såsom finansministern påpekade behöver
tillverkningen inom konsumtionsvaruindustrien också forceras för för
svarsmaktens räkning. IV10t den bakgrund, som jag har angivit, förefaller
det mig vara alldeles självklart, att vi måste se det förhållandet i- ögonen,
att vi behöva utsträcka arbetstiden, icke genom dispensförfarande, låt
vara att det är mycket bra så långt det går, utan genom mera svepande
bestämmelser, som givetvis dock böra få helt och hållet tillfällig karaktär.
Om man på något sätt kunde koppla ihop de tillfälliga skatterna Illed den
na tillfälliga förändring av sociallagstiftningen för att därigenom öka ut
sikterna till att båda verkligen bli tillfälliga, vore det kanske en metod
att fundera på. .

Den andra sidan av problemet är naturligtvis, att man icke blott måste ar
beta mera utan också se till, att en väsentlig del av den inkomstökning, som
uppstår genom den förlängda: arbetstiden, kommer att sparas. Det är
svårt llOg. Men det är vida lättare än att få folk att spara oerhörda be
lopp inom ramen för en konstant inkomst. Om de däremot få ökade in
komster, bör det vara möjligt att få dem att spara en väsentlig del av
inl{omstokningen. Man kommer här in på alla möjliga tekniska problem.
Jag är icke säker 'på, om dr Hildebrand finner det vara bästa reklamen
för hans upplåning just nu att alltför mycket. inrikta diskussionen på obli
gatoriskt sparande eller ännu värre benämningar på samma sak.
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Utan att själv komma med några som helst rekommendationer vill jag
sluta med att sammanfattningsvis säga: Såvitt jag förstår är uppgiften
att· omedelbart, icke Oln tre eller sex månader, skapa förutsättningar, för
ett ökat utnyttjande av arbetskraften och de produktiva resurserna i
övrigt i vårt land. Salntidigt bör man så snart som möjligt ordna så att
en väsentlig del av den därigenom framkommande inkomstökningen blir
sparad och stäl~d till statens förfogande.

Direktör L# Akselsson: Jag skall för min del endast taga upp en enda
punkt i finansministerns inledningsföredrag, i fråga om vilken jag hyser
en avvikande mening. Det gäller frågan huruvida man kan åstadkomma
stora resultat i pengar genom förbättring och effektivisering av statsför
valtningen, alltså genom sådana metoder, som bruka sammanfattas i
uttrycket rationalisering. Finansministern nlenade, att man på denna
väg icke kan taga in några större. belopp, icke 100 miljoner kronor och
icke ens några tiotal miljoner kronor. Jag hävdar för min del bestälnt
en motsatt uppfattning. Utan att på något sätt fälla något värdeomdö
me vill jag säga, att statsförvaltningen dock är av sådan beskaffenhet, att
om man vill, så kan man spara in stora belopp. För att icke bli beskylld
för att tala bara i allmänna ordalag skall jag be att få anföra ett litet
detalj exempel, som i någon mån lian belysa vad jag menar.

Förra årets statsrevisorer påpekade bland annat, att man planerade
att på Gärdet här i Stockholm bygga ett ämbetshus åt marinledningen
för ett par miljoner kronor. Bygget (som för tillfället blivit uppskjutet)
är utan tvekan behövligt, så därom är intet att säga, men för ändamålet
skulle man taga i anspråk en tomt, som har ett värde av omkring 5
Iniijoner kronor. Eftersom det är· statens egen mark, synas dessa pengar
icke. Det är märkligt, att man fÖr den planerade byggnaden valt nästan
den dyraste tomtmark, som finns i Stockholm, men värre är, och detta
vittnar om otillräcklig »rationalisering» , att man utnyttjar denna dyra
tomt så dåligt, att den rymmer blott 4/10 av den byggnadsmängd, som
skulle ha "ifrågakommit, därest tomten sålts för bostadsbebyggelse. Sta
ten ämnade alltså i detta fall bygga spatiöst och utbrett utan att till
varataga den dyrbara tomtmarken på ett effektivt sätt.

Enbart i denna lilla detaljfråga föreligger- alltså en .försummad bespa
ring på ett par, tre miljoner kronor. Med det exemplet som bakgrund
kan man nog tänka sig möjligheten att kunna taga in verkligt stora peng
ar och säkerligen många tiotal miljoner, om man inom statsförvaltningens
alla olika grenar arbetade efter samma synpunkter, som industriens ra
tionaliseringsexperter anlägga.

Jag vill i detta sammanhang påpeka, att nästan alla ekonomiska funk
tioner växa kumulativt. Får man i gång en expansionsrörelse växer den
kumulativt, men får man i gång en rörelse i motsatt riktning och pres
sar ned kostnaderna,. växa också besparingarna kumulativt. Det är nog
en erfarenhet, som många ha gjort.

J ag skall be att få anföra ett exempel, som ligger rätt långt tillbaka i
tiden men som jag känner väl till. Under förra världskriget råkade Sta
tens järnvägar alldeles på sned med sin ekonomi. Jag skall icke närmare
ingå på anledningen härtill. Det började med den starka traiikökningen
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under kriget, som gjorde en expansion nödvändig, och sedan kOln man
in i denna trall och fortsatte expansionen undan för undan utan att kun
na komma ut ur den. Samtidigt hade man svårigheter att få så mycket
betalt för sina prestationer, som de kostade i självkostnad, därför att
staten då som vid andra tillfällen hyste någon slags föreställning, att det
var socialt att statsverksamheten skulle leverera sina prestationer till
underpris. Jag säger icke detta för att draga upp gamnlalt klander, ty
det fanns faktiskt många anledningar till att det blev' som det blev, men

.det hela kulminerade emellertid år 1918 i en förlust på 60 miljoner kro
nor, räntan oberäknad, och det var mycket pengar på den tiden.

I detta läge tillsattes på riksdagens begäran en ekonomikommission,
som skulle arbeta igenom hela detta stora fält av statsförvaltningen.
Kommissionen bestod av dåvarande landshövdingen sedermera general
direktören Malm som ordförande och dessutom omkring åtta ledamöter,
av vilka jag kan nämna herr Råstock, herr Eriksson i Grängesberg och
herr Alb'ert Forslund. Enligt min uppfattning gjorde dessa en .ofantligt
värdefull insats genom att, ehuru personalrepresentanter, klart fatta målet
för kommissionens arbete i sikte och inse, att uppgiften icke var att i
statsverksamheten skapa så och så många arbetstillfällen utan att tillse,
att företaget sköttes så förstklassigt som möjligt - i mitt tycke en gan
ska god form för socialistiskt resonemang. Kommissionen anlitade en
märigd experter av olika slag och grader, trafikchefer och trafikinspek
t,örer, ~anvakter, lokförare och banmästare, både från Statens järnvägar
och från enskilda järnvägar. Var1e liten expertgrupp gick över sitt om
råde. Man arbetade på detta sätt igenom hela arbetsområdet och upp
nådde mycket goda resultat. Den mest synliga effekten blev en personal
indragning inom ganska kort tid på 10,000 man. Hela förvaltningen ra..
tionaliserades, 'och framför allt fick man såväl ledningen som personalen
inställd på att det låg i verl(ets och i personalens eget livsintresse att
få upp kärran tir dyn. Och den blev också dragen upp ur dyn.

Emellertid blev det aldrig klart utrett,. om det var denna kommission
eller järnvägsstyrelsen själv, som gjorde denna storartade rationalisering.
Finessen i det hela blev nämligen, att det uppstod en formlig kapplöp- .
ning mellan dessa båda institutioner, järnvägsstyrelsen och konlmissio
nen, om veln som skulle komma först. En annan detalj värd att annotera
är, att det icke var en skrivbordskommission, som huvudsakligen skrev
ett vackert komnlittebetänkande, utan det var snarare en slags konsul
terande ~ngenjörskommission, som gick direkt till verkligheten sådan den
var och till de nödvändiga ingreppen.

Analogien mellan detta exempel och det nuvarande läget i fråga om
statsförvaltningen är betydande. Statsförvaltningen har nu, liksom Sta
tens järnvägar då, under en följd av år undergått en mycket stark ex
pansion, som man·icke kan stoppa och i varje fall icke vrida till sin mot
sats. Jag föreställer mig, att de flesta ekonomiska företagare äro ense
om den satsen, att i all el(onomisk verks'amhet är det en lätt sak att
åstadkomma en expansion men en förtvivlat svår sak att sedan draga
ihop det hela igen. Om man nu kunde få till stånd en slags ekonomi
kommission för hela statsförvaltningen,' som med hjälp av experter ginge
igenom område efter område, skulle goda resultat säkerligen kunna upp~

nås. Härför kräves emellertid uppfyllandet av två villkor. För det första
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måste kommissionen ha 'regeringens ryggstöd. Det skall vara~ klart fast
slaget, att regeringen verkligen önskar, att något åstadkommes. För 'det
andra måste kommissionens verksamhet icke bedrivas såsom något slags
revisionsinstitut, som letar efter fel, ty då blir det icke så mycket av,
utan den måste -arbeta i samverkan med ämbetsverken eller ännu hellre
i kapplöpning med ämbetsverken. 'Konkurrens är nämligen' underbart
nyttig även på ett område som detta.

Om man finge till stånd en sådan kommission, skulle man säkerligen
kunna uträtta mycket stora saker på praktiskt taget alla statliga områ
den. Att det sammanlagt skulle röra sig om betydande belopp finner jag
för min del vara uppenbart. Naturligtvis vill jag icke påstå, att det skulle
gälla belopp på en miljard, men det kan dock röra sig om mycket stora
belopp, som progressivt tillväxa. Man måste ju också tänka på den dag,
som kommer efter ett fredsslut och då mycket hänger på att man har
statsapparaten i sin hand och att den är väl trimmad och effektiv. Jag
tror, att här faktiskt finns en uppgift, som i nuvarande läge icke är
oviktig utan mycket viktig.

Statsrådet Eli Wigforss: Jag skall be att få göra några anmärkningar till
de föregående talarnas yttranden, och jag skall börja med professor
Ohlins. Jag vet icke, varifrån han har fått sin siffra för de nuvarande ut
gifternas storlek. Såvitt jag vet,' har ännu ingen lyckats få fram något
bokslut för de sista två månaderna. De beräkningar, som jag stödde mig
på, voro, att när vi beslöto de nya inkallelserna före jul, räknade man
med att de samlade utgifterna både för inkallelserna och för materielan~

skaffningen skulle växa till 50 miljoner kronor i månaden. Sedermera ha
vi företagit ytterligare inkallelser, och därför räknade jag med en kost
Had på mellan 60 och 70 miljoner kronor i månaden. Med den högre
siffran skulle kostnaden per år bliva 840 miljoner kronor i extra försvars
kostnader, och om jag därifrån drar överskottet i den framlagda bud
geten eller 235 miljoner kronor, skulle återstå ett underskott på ,cirka
600 miljoner kronor, icke 900 miljoner kronor, som professor Ohlin angav.

.Sedan ha vi, som professor Ohlin framhöll, krigsindustriens organise
ring. Denna materieltillverkning har börjat, och stora anslag äro bevilja
de på förskottsstaten, men de äro så stora, att ingen räknar nled att ·de
skola behöva fortsätta mer än. ett visst antal månader. Det är visserligen

, sant, att de beräkningar, som man från militärt håll framlägger, ofta ha
visat sig ligga i underkant, vilket tydligen sammanhänger med att det är
ytterligt svårt att göra dessa beräkningar, men jag tror i alla fall, att de
nuvarande utgifterna. k,omma att hålla sig närmare de siffror, som jag
räknade med, än professor Ohlins. Jag tyckte icke, att det före detta fö
redrag fanns någon egentlig anledning att se efter, om det var möjligt
att komma till några mera exakta uppgifter just nu, ty jag räknade med
att allt över huvud taget är så osäkert, att vi i alla fall få vara beredda
på att det kan bli mycket större utgifter.

Professor Ohlin framförde nu den synpunkten, att om' man redan med
de nuvarande utgifterna kommer att få en ökning av underskottet i bud
geten med kanske 400 eller 500 miljoner kronor, så bör detta föranleda
omedelbara åtgärder, som annars icke skulle behöva vidtagas. Jag har
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också för min del hela· tiden förutsatt, att man kanske redan under de när
maste· månaderna får överväga, huruvida det är nödvändigt att vidtaga
ytterligare skattehöjningar eller tillgripa andra metoder för att skaffa
staten ökade inkomster.

Jag· tror, att jag i mitt föredrag just underströk, att ju mera utgifterna
stiga eller ju mera man måste räkna med att de skola stiga på detta
våldsamma sätt, desto nödvändigare blir det att se till att produktionen
ökas. Jag är fullt ense med professor Ohlin om att man skall arbeta me
ra, men jag vill dock ~odifiera vad han sade på det sättet, att man icke
bör vara säker på att en utsträckning av arbetstiden utan vidare medför
större arbetsresultat. Det brukar ju vara den första utväg, som man
väljer, .men sedan visar det sig kanske, att man får gå tillbaka igen. Det
är nog många, som veta, att under förra kriget gjordes utomordentligt
intressanta undersökningar i England inom ammunitionsindustrien om
optimum i fråga om arbetstiden i syfte att nå fram till största möjliga
absoluta resultat, vilka undersökningar sedan blevo ett av de starkaste
argumenten för begränsning av arbetstiden, som man över huvud taget
kunde finna. Om jag icke missminner mig, har man i Tyskland funnit,
att den kraftiga utsträckning av arbetstiden, som där genomfördes, icke
utan. vidare ledde till sådan produktionsökning, som man hade beräknat,
varför man tvingades att gå tillbaka igen, ehuru jag icke vet i vilken ut
sträckning så har skett. Man måste därför vara uppmärksam på att man
verkligen kommer fram till största effektivitet och icke blott till längsta
kvantitativa arbetstid.

Om behovet av att överföra arbetskraft ha vi nog icke delade mening
ar. Ett av de oekonomiska företag, som krisen tvingat på oss, är som vi
veta genomgrävning av Falsterbonäset. Det har varit tanken, att man
möjligen skulle kunna skicka ned en del stenhuggare från Bohuslän för
att utföra detta arbete. Likaså fundera vi på att låta dem utföra andra
behövliga arbeten. Problemet är säkerligen icke förbisett men det föll
delvis vid sidan av det, som jag närmast skulle tala om här i kväll.

Om jag därefter kan gå över till vad dr Ivar Anderson och delvis ock
så direktör Akselsson yttrade, så skall jag icke nu gå närmare in på frå~

gan om de konsumtionsskatter, som beslötos vid den urtima riksdagen~

Jag tycker, att det finns så många andra saker, som det kanske är av
större intresse att just nu diskutera. Jag vill dock säga, att utarbetandet
av dessa skatter tog längre tid än vi hade beräknat, därför att vi inom
finansdepartementet ville försöka komma fram till något mera tilltalande
lösningar från olika synpunkter. Det hade icke mött ringaste svårighet
att på en eftermiddag komma fram till bevillningsutskottet exempelvis
med förslag, att vi istället för en tull på kaffe av 45 öre skulle införa en
tull på 1 krona eller kronor 1: 50. Antagligen hade bevillningsutskottet
utan vidare gått med på en sådan tullhöjning. Vi funno emellertid, att
redan den förutvarande tullsatsen på 45 öre medförde en oproportioner
ligt hög belastning på vissa konsumenter, därför att tullen faktiskt för
dubblade priset på en del kaffekvaliteter, och vi sökte därför finna en
annan utväg, som bevillningsutskottet också fann vara principiellt riktig,
ehuru den mötte alltför stora praktiska svårigheter. Det väsentliga i för
slaget, nämligen att skatten icke skulle öka priset för konsumenterna med
mer än skattebeloppet, accepterades emellertid.
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Ett par andra skatter, läskedrycksskatten och nöjesskatten, äro icke
särskilt tilltalande. De ha tillkommit mera på grund av det allmänna
kravet på att olika slags konsumenter skola bidraga. Jag erkänner emel
lertid gärna, att när absolutisterna krävde, att det skulle bli en läske
drycksskatt för att de också skulle få vara med att betala, blev resulta
tet, att alkoholkonsumenterna istället ansåga sig ha blivit dubbelbe
skattade.

Jag skall emellertid som sagt icke uppehålla mig vid dessa skatter utan
skall istället säga några ord om formen för den extra värnskatt, som man
måste tänka sig. När jag varit inne på tanken, att denna skatt skulle
uttagas i anknytning till de existerande skatterna, har det icke på något
sätt varit för att inarbeta värnskatten i dessa. Vår nuvarande inkomst
och förmögenhetsskatt består dels aven rörlig bottenskatt, dels aven
tilläggsskatt, som är progressiv på större inkomster, ·dels slutligen aven
särskild förmögenhetsskatt. Vad jag har tänkt mig är, att man skulle
kunna finna en form för beskattning av inkomst och förmögenhet, som
är mindre grovt tillyxad än den skatt, som blivit resultatet av att till den
vanliga inkomst- och förmögenhetsskatten lagts en särskild värnskatt.
Jag vill dock säga, att hur grovt tillyxad värnskatten än var, har den
dock bibehållit proportionerna rätt bra. Dr Ivar Anderson var ju med
i den skattekommitte, som lade fram det förslag, som ligger till grund
för det nya skattesystemet, i vilket som sagt ingår en bottenskatt, som
anses vara rörlig. Det vore ju då naturligt att använda denna rörlighet
i ett läge, då man behöver öka statens inkomster av direkta skatter. Pro
centtalet· för grundskatten· är för närvarande 120 för fysiska personer
och 130 för bolag. Det vore kanske icke så orimligt att tänka sig, att en
del av den merbeskattning, som .behövs, skulle tagas ut genomen höj
ning av dessa procenttal upp till 150 eller 160. Eftersom de stora in
komsttagarna och förmögenhetsägarna emellertid också böra bära en
större del av skatten, bör man dessutom göra ett procentuellt tillägg till
den existerande skalan eller göra en helt ny skala. Om man stannade för
en lösning, som innebar en viss höjning av den rörliga bottenskatten och
en modifierad inkomst- och förmögenhetsskatt av visst slag på större in
~omster ochförrnögenheter, så hade man fått en lösning, som icke vore
inarbetad i det gamla skattesystemet utan vore lika fristående som vil
ken annan lösning SalU helst. Därvidlag kan man emellertid ha fria· hän
der. Är det så, vilket jag nu hör, att tanken på en värnskatt med
karaktären av tillfällig skatt är mera tilltalande för dem, som skola be
tala, är det uppenbart, att man bör söka sig. fram på den vägen, förut
satt att vi äro överens om hur stora summor som skola skaffas.

Jag skall därefter säga ett par ord om besparingarna i budgeten. Jag
vill icke bli missförstådd. Det finns ju ingen anledning att utsätta sig för
onödig kritik, eftersom det är alldeles tillräckligt. med den kritik, som kan
anses nödvändig. Det är klart, att det finns möjligheter till rationalise
ring av den statliga verksamheten lil{a väl·som av den enskilda. Vad jag
vänt mig emot har varit, att man enbart av ökningen i den statliga appa
raten drar den slutsatsen, att staten slösar med pengar. Det vore
säkerligen i högsta grad intressant, om man finge siffror för hur mycket
organisationen har vuxit under de sista 20 eller 10 åren inom vissa en
skilda näringsonlråden, så att man kunde göra jämförelser med ökningen
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av den statliga verksamheten. Jag säger icke alls detta för att göra gäl
lande, att den statliga organisationen skulle vara tillräckligt effektiv och
rationaliserad, utan jag har därmed endast velat framhålla, att enbart
det faktum, att statsapparaten vuxit så mycket, icke är något bevis för
att staten är slösaktig..A.tt man inom varje organisation kan göra be
sparingar och stora besparingar är riktigt, men beträffande den statliga
förvaltningen bör man samtidigt komma ihåg, att den i själva verket
ieke är så ofantligt stor.

Det har ofta gjorts förfrågningar, om det icke skulle vara möjligt att .
få en föreställning om hur mycket av varje hundrakrona i skatt, som går
till olika statliga ändamål. Det är en besvärlig uppgift att' lösa, därför
att det ju icke blott är skatter, som användas för de statliga utgifterna.
Vi ha vissa specialbudgeter för vissa ändanlål och även andra inkomster
än skatter. Man måste därför vid en sådan beräkning utgå från vissa an
taganden. J.\tlan måste till exempel göra antagandet, att utgifterna för
avskrivningar av statliga kapitalinvesteringar skola betalas av inkomstet
na från sådana investeringar, att vägbudgeten utskiljes såsom en del för
sig, att kostnaderna för folkpensioneringen skola minskas med bidraget
från folkpensioneringsfonden eller med de avgifter, som folk betalar,
o. s. v. Med antaganden av denna karaktär ha vi inom finansdepartemen
tet gjort ett försök till beräkning, som väl kommer att ytterligare för
bättras men som pekar i den riktningen, att av utgifterna i årets budget
nära. 50 % falla på utgifterna för militära ändamål, under det att endast
ungefär 8 % åtgå till den statliga förvaltning~n.

Dessa 8 % äro ju i och för sig ·icke en liten sumlna, men det är uppen~

bart, att det skulle fordras mycket väsentliga minskningar av. den stat
liga förvaltningsapparaten för att man skulle få fram några större sum
mor i besparingar. Att besparingar kunna ske tvivlar jag icke på, men
det kan icke ske i en handvändning. Direl{tör Akselsson framhöll själv,
att när en organisation vuxit, är det mycket svårt att åter skära ned den.
Enskilda företag ha dock den fördelen framför staten, att samhället icke
ser alltför snett på dem, om de radikalt avskeda folk. Det gör nlan där
emot, om staten skulle förfara på samma sätt, för att nu icke tala om
den stora del av de statsanställda, som över huvud taget· icke kan av
skedas. Jag tror därför, att det längsta man kan komma i stort sett är,
att man skall se till, att man hindrar apparaten att ytterligåre växa och
försöker få fraIn så mycl{et arbete som möjligt av den apparat, man re
dan har. Jag tror nog, att det skall vara möjligt att uppnå' detta resultat,
och jag förmodar, att tidsomständigheterna nu göra det mera möjligt
att pressa på än som annars skulle vara fallet.

Det kan icke hjälpas, att en finansminister icke utan vidare kan säga,
att de och de utgifterna få icke ske. Det finns många intressen, sonl spela
en roll. Jag tror icke, att dr Ivar Anderson är alldeles främmande för att
det finns intressen, som kräva utgifter, som kanske han icke i och för
sig skulle tycka vara så nödvändiga men som han nog finner, att man
icke kan komma ifrån. Det är icke möjligt för en enskild person, även om
han representerar svårigheterna att skaffa pengar och intresset att hålla
igen, att sätta upp sitt eget omdöme mot sakkunskapen på olika områ
den. Om en departementschef med stöd aven stor del av riksdagen sä
ger, att detta anslag är så ~iktigt för den och den näringsgrenen, att an-
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slaget icke kan strykas, så kan man icke utan vidare säga, oatt det ej är
riktigt. Det finns icke några absolut riktiga omdömen i ett sådant fall,
utan olika intressen få vägas mot va!anclra. Men otvivelaktigt leder det
ta till att utgifterna över lag nog äro större än de skulle vara, om det
funnes en diktator, som utan vidare efter sitt eget bedömande kunde
säga vad som är skäligt på ena eller andra hållet.

Såsom exempel på att det skulle vara möjligt att företaga kraftiga ned
skärningar i budgeten anförde dr I var Anderson det historiska exemplet
med finansministrarna Beskow och Thorsson från tiden efter världskriget
och den stora krisen. Det är alldeles riktigt, att då skedde stora nedskär
ningar. Den verkligt stora beskärningen kom år 1923 i den Thorssonska
budgeten och följande år gjordes en ytterligare avhyvling aven mängd
utanverk, vilket kom den budgeten att te sig än mer naken än n~gon

tidigare. Emellertid bör man lägga märke till att detta skedde efter en
deflationsprocess av för oss alldeles okända mått. Efter en våldsam upp
skruvning av priserna, då alla utgifter ha stigit, och en därpå följande
deflation, då alla inkomster i samhället och alla priser ha åkt kraftigt
ned, är det en helt annan sak att få till stånd en formell nedsättning av
budgeten, som förefaller att vara ovanligt stark, än att göra samma sak
under helt andra förhållanden. Jag var med då och jag minns välden
kritik, som både herr l.'horsson och herr Beskow drabbades av från den
numera avlidne ledamoten av andra kamInaren, herr E. A. Nilson i
Örebro. Jag undrar, om det icke rent av skedde här i Nationalekonomiska
föreningen. Han uppvisade med siffror, hur liten sänkningen i budgeten
var jälnfört med prisnedgången, och han hade alldeles rätt. Det kvarstå
ende resultatet efter denna inflations- och deflationsprocess var nämligen
en stegring av statsutgifterna på en tid av sex Et sju år, vartill vi icke
vare sig förr eller senare sett maken. Detta vittnar kanske mer än något
ap.nat om hur otroligt svårt det är att minska ramen, när man väl kom
mit upp i den.

Vad jag här har sagt hindrar naturligtvis icke, att alla möjliga an
strängningar böra göras för att få ned utgifterna. Jag vill dock framhålla,
att diskussionen h.ärom måste ge ganska ringa resultat, så länge man icke
går in på konkreta punkter. Direktör Akselsson gjorde därför alldeles
rätt, när han anförde vissa exempel, ty det är faktiskt av sådana enstaka
exempel, som man kan bedöma vad som kan göras. Jag skall icke nu gå
in på frågan om vad man sparar genom att icke bygga på så dyrbara
tomter. Om icke staten byggoer, kommer väl någon annan att göra det,
och det kostar lika mycket. Man kommer här också in på problemet om
vad som är klokt och riktigt i fråga om bebyggelse. Om man räknade
strängt ekonomiskt i denna inskränkta bemärkelse, borde vi ju icke ha
en enda park här i Stockholm.

Eftersom jag håller före, att exempel emellertid visa ganska mycket,
skall jag också för min del be att få anföra en del sådana ur den nuvaran
de. budgeten, och jag börjar med andra huvudtiteln, d.v. s. med justitie
departementets huvudtitel. Den har på tio år vuxit från_ 13 till 16 miljo
ner kronor eller med ungefär 25 0/0. Har nu denna ansvällning varit nöd
vändig? Det är möjligt, att den icke varit det. En mängd människor ha
emellertid klagat över att rättsväsendet icke har fungerat tillräckligt has·
tigt, och att målen ha fått ligga alltför lång ~id i högsta domstolen. Man
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har därför fått sätta till ett storre antal domare i högsta domstolen och
samtidigt också fått utöka nedre justitierevisionen. Det är svårt att säga,
om det skulle ha varit bättre för landet att låta bli denna utökning. En
lönereglering för häradshövdingarna är ju för närvarande aktuell, men
därvidlag visar det sig, att de flesta människor äro mycket ömsinta och sä
ga, att nog-kan man minska på allt annat men icke på häradshövdingarnas
löner. Förra riksdagen beslöt en utbyggnad av vården om frigivna fång
ar, vilket beslut hittills icke effektuerats utan fått ingå i besparingsåtgär-

. derna. Om beslutet emellertid hade satts i kraft, förmodar jag, att jag
efteråt skulle ha frågat, om det icke ~vore skäl att taga bättre vara på de 
människor, som komma ut från fängelserna. Det är emellertid möjligt, att
man kan låta bli det. ,Man möter ständigt en sådan avvägning, som blir
ganska subjektiv. Jag tror därför för min del, att den, som skall vara
med och fälla avgörandet, icke -kan underlåta- att taga mycket starkt
intryck av åsikten hos de personer, som arbeta på de olika områdena och
som framhäva nödvändigheten av den ena eller andra utgiften.

Stegringen av tredje huvudtiteln, utrikesdepartementets, - är återigen
ett typiskt exempel. Under en följd av år har man inom finansdeparte
mentet sökt hålla igen en ytterligare utvidgning av vår utrikesrepresenta
tion. Det har e~ellertid alltid gått så, att om departementet har sagt
nej, har frågan kommit upp i utskott och riksdag, och man har där blivit
så övertygad om att de framställda kraven böra tillmötesgås, att man
enhälligt sagt, att -där och där måste vi ha en representant för att före
träda vårt lands och dess näringslivs intressen. Oni vi från finansdepar
tementets sida ha frågat, om det verkligen betyder så mycket, att man
bör taga dessa utgifter, så svaras det från utrikesdepartementet med be
näget bistånd av handelsdepartementet, att detta gagnar vårt närings
liv så mycket, att man icke bör säga nej" Jag talar givetvis icke nu om
de sista årens utveckling, ty den har ju sammanhängt med krisen.

Motsvarande förhållande gäller i stort sett -även om handelsdeparte
mentets och jordbruksdepartementets huvudtitlar.

Vägväsendets huvudtitel stiger och faller ju med automobilskattemed
len. Om det skulle visa sig uppstå brist på arbetskraft på andra håll, kan
nIan givetvis tänka sig en inskränkning av både vägunderhåll och väg
förbättringar, samtidigt som arbetskraften flyttas till annat håll liksom
även pengarna, såvida de icke kunna reserveras.

Min egen huvudtitel är väsentligen en huvudtitel för utbetalningar av
ersättningar till kommuner o. dyl. Man tänker kanske inte alltid på att
ökningen avtullinkomsterna automatiskt drar med sig ökning även av
tolagen, vilken ju utgör ersättning till vissa städer och som har stigit med
en och en halv miljon kronor på de sista tio å~en. Vi ha också på .denna
huvudtitel ersättningen till kommunerna för mistad kommunal progres
sivskatt och bidraget till skattetyngda- kommuner. En verklig utgiftspost,
som alltid är föremål för mycket övervägande, gäller taxeringsanslaget.
l\fan kan snåla på det, och vi snåla så mycket vi kunna, men landshöv
dingarna klaga över att de icke kunna få någon till taxeringsordförande
och framhålla, att om man kan få ägna mera tid åt detta arbete, får sta
ten därigenom större inkomster. Andra medborgare kanske tycka, att det
vore lika gott att låta bli den utgiften. Om man emellertid framlägger
förslag om minskning av anslaget, kommer riksdagen och säger, att det
3 - Nationalek. Fiir. Fiirh. 1940.
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klagas så myck~t:, att· vi böra höja anslaget. ])et är här liksom i andra fall
svårt att säga vad som är riktigt.

En utgiftspost, som har ökats som det vill förefalla oproportionerligt
mycket, är tullverkets utgiftsstat. Den kostar nu 5 miljoner kronor mera
än för tio år sedan. I mycket stor utsträckning hänger emellertid detta
samman med löneregleringar. Såsom jag redan förut framhållit, torde det
knappast vara något att göra åt statstjänstemännens löner.

De väsentliga ökningarna på ecklesiastikdepartementets huvudtitel be
ro ävenledes på löneregleringar. Att man kan göra besparingar genom

. rationalisering av skolväsendet tvivlar jag icke på. Man kan exempelvis
- jag vet dock icke för hur länge - uppskjuta genomförandet av det
sjunde skolåret. Vissa uppskov ha redan genomförts ifråga om utsträck-·
ningen av lästiq.en. Man kan öka klassernas storlek, och man kan slå
tillsammans små skolor till större sådana, fastän man i så fall får andra
utgifter istället. Det pågår för närvarande en besparingsutredning, som
är optimistisk nog att tro, att man genom vissa åtgärder skall kunna
kOlnma fram till ganska väsentliga besparingar i fråga om folkskolevä
sendet. Beloppet rör sig om en eller två miljoner kronor.

Om man plockar tillsammans sådana besparingar, kan man visst kom
nla upp till belopp, som i och -för sig icke äro obetydliga, men det håller
sig ändå inom ramen för sådana rationaliseringsbesparingar, som icke
väsentligt ändra storleksordningen hos den budget, som nu blivit fram
lagd. Intill· dess någon vill påtaga sig ansvaret för att genomgå budgeten
punkt efter punkt och säga, hur en sparsam svensk riksstat förnärvaran~

de borde se ut, måste jag falla tillbaka på min egen erfarenhet och säga,
att jag icke tror på så radikala besparingar förrän .vi kominit i sådant
läge, att vi helt enkelt av nödtvång måste skära ned statsutgifterna. Det
finns ingenting, som hindrar att slå igen alla våra skolor eller hälften av
dem. D~t finns över huvud taget ingenting, som icke är möjligt att göra,
om landet befinner sig i sådan situatio.ll, att räddningen av mycket större
värden vilar på dylika ,åtgärder. I ett sådant läge är det k1art, att man
!(an skära ned lönerna och få bort åtskilliga eller åtminstone något tiotal
miljoner kronor.· .

Beträffande lönerna skulle jag i detta sammanhang vilja ifrågasätta,
huruvida det är rinlligt att kräva, att besparingar skola vinnas genoln att
sänka lönerna för de statsanställda, så länge icke dessa löner på ett orim
ligt sätt skilja sig från lönerna i enskild tjänst. Är det icke under sådana
förhållanden mycket naturligare, att de statsanställda få bära sin andel
av bördan på samma sätt som andra medborgare därigenom, att staten
tar ut· ordentliga skatter av dem eller eventuellt tvingar dem att lämna
staten lån? . . !

Jag "tror sålunda,' att det som för ögonblicket har betydelse är, att man
kommer överens om att se till, om nIan icke kan få till stånd besparingar
på olika håll, men att man samtidigt har klart för sig, att detta icke ändrar
förutsättningarna för det problem, som vi nu tala om, nämligen frågan om
hur vi under det följande året eller de följande åren skola kunna skaffa
staten inkomster, som röra sig, icke om 10 eller 100 miljoner kronor, utan
Oln miljarder. Att detta måste ske därigenom, att vi allesammans pressa
ned vår konsumtion för att överflytta produktiva krafter till militära
ändamål äro vi ense olli, och äro· vi ense om att mål~t skall vinnas, före-
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faller det mig, som Oln det med den .allmänt ökade för$tåelse för varan~'
dras synpunkter, s'om tidsomständigheterna ha medfört, skall vara möj
ligt att kunna finna vägar, som givetvis måste innebära jämkningar i
fråga om gamla uppfattningar och kompromisser, med vilka. ingen kan
känna sig helt tillfredsställd, men som ändå kunna ge ett sådant resultat,
att vi alla medgiva, att i värsta fall kunna vi finna oss tillrätta med dessa
jämkningar och kompromisser.

. Fil. dr III Anderson: Finansministern slutade med att säga, att de be
sparingar, som enligt hans uppfattning äro möjliga att göra, ha icke sådan
storleksordning, att de ändra förutsättningarna för det problem, som nu
är aktuellt, nämligen hUl- vi skola kunna skaffa de hundratals miljoner
kronor, som nu behövas. Jag undrar, om icke detta i alla fall. är en alltför
hastig slutsats, därför att vi ju dock under denna diskussion gått förbi
ett· mycket stort utgiftsområde i den svenska budgeten, där det verkligen
gäller belopp av sådan storleksordning, att de kunna ha väsentlig bety-.
delse just i fråga om fiIiansieringen och upplåningen i nuvarande situa
tio~. Jag syftar på kapitalbudgeten. Finansministern snuddade endast
helt hastigt vid .denna fråga i sitt inledningsanförånde. Där finnas onek
ligen myck'et betydande belopp, SOIU skulle kunna' sparas. l' den fram
lagda budgeten äro visserligen kapitalinvesteringsanslagen väsentligt ned
skurna, men det hindrar icke, att avsevärda besparingsmöjligheter likväl
står kvar på kapitalutgifternas område. Jag skall nämna endast ett par.

Frågan om förstatligandet av de enskilda järnvägarna anmäler sig i
detta sanlmanhang. Det har visserligen antytts, att man skulle kunna lösa
den frågan på sådant sätt, att några direkta krav på den svenska kapi
talmarknaden icke omedelbart ställas, men jag har för min del svårt att
förstå, 'hur en sådan lösning skall vara möjlig. De obligationer, som man
nu vill fresta de enskilda järnvägarna med, lära väl svårligen kunna bindas
på sådant sätt, att man hindrar mottagaren av dylika obligationer att i
en viss situation, då han anser det vara lämpligt, göra dem likvida, och i
så fall komma oerhört stora kravatt ställas på kapitalmarknaden, vilka
krav direkt komma att konkurrera med statens upplåning. På denna
punkt har finansministern en mycket viktig uppgift att fylla genom att
hålla igen och fördröja förstatligandet av de enskilda järnvägarna till
en tidpunkt, som är lämpligare lued hänsyn till den svenska kapital
Inarknaden.

Ett annat exempel, av något mindre storleksordning men som därför
ieke har mindre betydelse, är frågan om järnverket i Norrbotten. Är
det verkligen meningen, att man i nuvarande situation skall vidhålla
beslutet om denna uppenbart oekonomiska anläggning av skäl) som jag
nlåste säga i övervägande grad äro rent politiska? Här kan man utan
vidare spara 10 miljoner kronor.

Om man på detta sätt går igenom kapitalbudgeten punkt för punkt,
skall man nog finna, att den inrymmer besparingsmöjligheter av mycket
betydande omfattning.

Jag har visst icke förbisett, att det är stor skillnad mellan den nuva
rande situationen och den, som rådde i början av 1920-talet. Den de
flationsprocess, som fick sitt uttryck i 1923 och 1924 års budgeter, är
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ingalunda glömd. Vad jag har velat fästa uppmärksamheten på är emel~

lertid, att i den situationen väjde man icke för att tillgripa mycket ra
dikala åtgärder. Icke heller väjde man för sådana åtgärder, när man år
1925 använde försvarshuvudtiteln såsom besparingsobjekt. Då drog man
sig icke för att företaga sådana organisatoriska förändringar, som man nu
ryggar -tillbaka för, när det gäller andra områden av statsförvaltningen
och den offentliga verksamheten.

Jag har icke i mitt anförande rört vid frågan om de statsanställdas
löner. Jag skulle dock vilja påpeka en post, nämligen den som gäller
folkskollärarnas löner. För dessa lärare är löneregleringen ännu icke slut
giltigt genomförd, och nog tycker man, att i nuvarande situation funnes
stark anledning- att hålla tillbaka, medan det ännu går. Jag tror, att
finansministern är tämligen ense med mig om att denna lönereglering
genom omständigheternas makt kom att gå vida längre än som var fören
ligt med statsfinansiella intressen. Kan man i närvarande stund bromsa
något på den punkten, vore det nog skäl att göra det.

Jag vill ytterligare understryka, att vi vid behandlingen av dessa frå
gor måste mera rikta uppmärksamheten framåt. Vi gå mot en situatioIl,
där varje ny budget kommer att ställa statsmakterna inför oändligt
mycket större svårigheter än den föregående. Då har man en absolut
skyldighet att fortast möjligt inställa sig efter dessa ändrade krav.
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Aftonens diskussion över ämnet

Vår bränslefråga

inleddes av jägmästare E. Ronge och kamrer Y. Bengtsson.

Förste illledare var jägmåstare E. Ronge, som ~Tttrade:

»Bränsle är 11äst bröd det angelägnaste för lnenniskan i Norden;
man fryser 11ästan lil{a ogerna som·man svälter.» - Det är den sven
sl{a skogsundervisningens grundläggare, hovjägmästare Israel Adolpl1
af Ström,. som år 1830 skriver de orden i sin Handbok för skogshus
hållare, och han fortsätter med att berätta, att »nästan hälften av
den gärdesgård, som skiljer Djurgården från staden, bortstals i förra
tider hvarje vinter» - att användas till bränsle. »Marken var full av
vindfällen» - men »virke till Djurgårdens egne gärdesgårdar hemta
des från Åland.»

Bränslebrist i vår huvudstad och i andra tätorter är tydligen
ingenting nytt för den tid, som är. En viss trögrörlighet eller oför
nlåga ifråga om att ändamålsenligt utnyttja egna naturliga vecltill-
gångar 'synes också ha gamla anor i vårt land. .

Från förra världskriget ha vi nog ännu kvar i mer eller mindre
gott minne såväl brist på bränsle som en bränslekommission.

Och likväl ha vi dessa stora tillgångar av skog. Ifråga om skogs
areal per invånare leder inom Europa vårt broderland i öster, men
i andra rummet kommer vårt eget land med nära 4 hektar per invå
nare. ]\iot 6 milj. svenskar stå. l 1h miljard kbm i våra skogar. Inte
borde svensken behöva lida brist på bränsle!

Men skog och vedbränsle är nu inte samma sal{, även om de be
greppen ofta sammanblandas. Skogen kan bliva bränsle, men det
måste ligga en sommar mellan avverl<:ningen och den värmande bra
san, det växande, råa virket måste få möjlighet att torka, innan det
blir användbart och njutbart som ved. Skogstillgångarnas fördelning
inom vårt avlånga land å ena sidan och de större konsumtionsorternas

4 - Nationa lek. För. Förh. 194(1. 401304.
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belagenhet å andra sidan skapa vidare svårigheter, s~m endast paJ
tielIt kunna övervinnas.

Tillgången å skog eller virke i vårt lan.d är emellertid så omfa1
tande, att den inbjuder till teoretiska spekulationer - till jämförelsE
med landets totala bränslebehov. Denna totala försörjning me
bränsleenergi rör sig, omräknat i stenkol, omkring 15 milj. ton per Q

- med växlingar upp och ned efter konjunkturella och klimatisk
förhållanden. Häri ingå sålunda såväl stenkol, koks, bensin, oljo]
sprit som ved och torv m. m. Till c:a två tredjedelar täckes detta b{
hov normalt genom import; den resterande tredjedelen härrö
huvudsakligell från landets skogar. Även om det endast rör sig or
ett tankeexperiment, kan det måhända vara av teoretiskt intresse at
veta, att om nämnda 15 milj. ton stenkol omräknas efter bränsl{
värde i ved, kommer man upp till en virkeskvantitet, som ungefä
motsvarar en optimistiskt beräknad årstIllväxt i våra svenska skoga]

Årstill,räxten kan jag emellertid i detta samband jämställa met
den normala årsavverkningen - d. v. s. jag förutsätter på rätt god,
grunder en uthållighet i skogsbruket. De två tredjedelar av total
bränslebehovet, som normalt täckas genom import, komma därvie
att ungefär motsvara den del av årsavverkningen, som går till såg
timmer, pappersved och annat gagnvirke.

Resten är sålunda, vad skogen i normala tider lämnar som till
skott till bränsleförsörjningell. Och denna rest rör sig om en kvan
titet, vars storleksordning - i löst mått räknat - kan angivas ti]
c:a 17 m,ilj. kb/m.

Efter dessa mera allmänna synpunkter ber jag att något närmari
få gå in på frågan om vårt lands bränsleförsörjning under ~ormal~

tider och under andra tidsförhållanden.

Det har ofta sagts, att bränslet intager en nyckelposition i de'
ekonomiska livet. Bränslet är en oundgänglig faktor både i samhäl
lets och i människornas dagliga liv och i så gott som varje produl(
tionsprocess inom industri' och samfärdsel. Tillgången och priset pi
bränsle i olika former måste därför bliva av väsentlig betydelse så,
,räl inom befolkningens dagliga konsumtion som i näringslivets arbete
oell utveckling. Vårt land intager såtillvida en egendonllig positior
Jned hänsyn till bränsleförsörjningen, att det så gott som saknar till
gång till de vil(tiga fossila bränslena, under det att, som nämnt, dei
äger riklig tillgång på trä till ersättningsbränsle. Vid fall av handels
avspärrning blir landets bränsleförsörjning därför i första Iland et1
I)roblem om de möjliga metoderna att mobilisera och på effektiv1
sätt nyttiggöra detta inhelnska bränsle. En viss övergångstid - fÖl
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att omföra skog till ved -:- måste dock alltid krävas, och långt ifrån
alla bränslebehov äro av sådan art, att de kunna ersättas med ved.

Det tillkommer icke mig att vid detta tillfälle ingå på det vansk
liga spörsmålet om våra möjligheter att i nuvarande läge erhålla ut
ländska bränslen. Ej heller har jag anledning att beröra frågan, hur
de kol- och oljebränslen, som vi ha eller kunna erhålla, lämpligen böra
disponeras. Det torde vara min uppgift att här söka redogöra för, efter
vilka linjer det allmänna under rådande tidsläge velat ordna framskaf
fandet av vedbränsle - i a,rsikt att utfylla icke blott vår normala
ved'konsumtion utan även de luckor i kol- och koksbränsleförsörj
ningen m. m., SOln föranletts av det nuvarande läget. Därvid torde
jag även' osökt få anledning att ingå på den viktiga frågan, hur

. denna utökade vedkonsumtion och vedanskaffning kan komma att
inverka på övriga förbrukningsolnråden av trä d. v. s. på våra skogs
industriers råvaruanskaffning och järnhanteringens träkolsförsörjning.

Under normala tider intager brännveden en relativt bl~Tgsam po
sition vid utnyttjandet av våra skogars avkastning. 1(01- och kol{s
bränslet är i regel så pass prisbilligt i förhållande till sågtimmer OCll
massaved, att det aldrig kan komma ifråga att till brännved dispo
nera virl(e, som kan användas för industriell förädling. Brännvedell
är sålunda normalt ett utskottssortiment, som tillgodoses av den
mest lågkvalitativa delen av virkesavkastningen från våra skogar.
Veden kOllkurrerar med andra ord i normalt läge aldrig med våra
skogsindustrier om råvaran. D'äremot utnyttjar konsumtionen av Hus
hållsved och järnverkens träkolsframställning samma virkessortiment.
Likväl kan man knappast tala om någon konkurrens om virket mel
lan dessa bå~a konsumtionsområden. Förklaringen härtill är ,dels den,
att brännveden på grund av skrymmande 'egenskaper i förening med
lågt värde endast kan bära relativt korta transporter till de tätorter,
där den huvudsakliga konsumtionen äger rum, och dels att ingen
träkolsframställlling för järnverkens behov sker inom samma, intill
tätorterIla belägna områden. Skogskolningen är nämligen llormalt
lokaliserad till Bergslagen och vissa delar av Norrland d. v. s. till
områden, där efterfrågall på brännved är relativt rillga.

Enligt senaste beräkningar utgör årsavverkningen i Sverige i flint
tal c:a 45 milj. kbm fast mått under normala förhållanden. Som
jag redan antytt, fördelar sig denna a\Tverkning med c:a två tredje
delar på sågtimmer och massaved och resterande del på brännved oell
kolved. pet sistnämnda sortimentet representerar mellall 4 a 5 %
av totala avverkningen, och som industribränsle går 110rmalt endast
c:a 2 ~'~. För hushållsändamål och bostadsuppvärmning disponeras
c:a 27 % - eller omkring 12 milj. kbm.
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Sistnämllda siffra är emellertid angiven i fast mått. När det gälle]
ved, är allmänheten dock mera van att räkna i löst mått, och ja!
l<:ommer därför i fortsättningen att endast röra mig med den mått
enheten. Vid förvandling av fast mått till löst får man ifråga on
brännveden höja det fasta måttet med inemot 50 %. Nämnda 1~

Illilj. fast mått motsvara därför den förut angivna kvantiteten hus
hållsbränsle om c:a 17 milj. kbm löst mått.

Emellertid är det endast en del av denna kvantitet, som passera]
vedhandeln, d. ,r. s. som säljes av skogsägare för konsumtion i tätortel
eller som över huvud taget köpes av den allmänhet, som eldar mec
ved men icke har egen skog. Delen ifråga rör sig omkring 7 1nilj. kbm
under det att återstående 10 milj. förbrukas till husbehov internt 2
resp. skogsfastiglleter. I dessa 10 nlilj. inrymmas dock betydand{
l(vantiteter, med vilka de skogsägande industrierna täcka sina egn2
arbetares bränslebehov.

Sammanfattar jag detta, så är det sålunda en väsentlig del av vårtl
sl{ogars a"vl{astning, som går till bränsle - medan däremot den ved··
kvantitet, som är föremål för handel, normalt endast rör sig oml{rin~

c:a 7 Inilj. kbm. Jag har red.an framhållit, att det är den sämsta ocb
nlest lågl{valitativa delen av virkesutfallet, som utnyttjas på detta
sätt, D1en jag bör samtidigt också betona, att det ur skogsvårdssyn
punkt är synnerligen angeläget, att en löllande eller åtminstone bä
rande avsättning kan beredas detta lågvärdiga virke. Huv.udparten
utgöres nämligen dels av tekniskt skadat virke, som icke är använd
bart som råvara för förädling, dels av smådimensioner, som utfalla
vid de ur skogsvårdens synpunkt så betydelseftllla första gallring
arna i ullgbestånden, men som äro för klena att användas till indu
striellt ändamål, och dels slutligen av diverse lövskogssortiment, som
icke l{an erhålla annan användnil1g. ",-~ven lned hänsyn till risken för
insektsangrepp å växande skog kan det vara av ·stor betydelse att
detta virkesavfall icke lämnas kvar - att ruttna bort på marken.

Tillgången på dylikt ,redvirke överstiger i normala tider väsentligt
efterfrågan - och speciellt är så fallet inom nordligare delar av vårt
land. En naturlig konsekvens härav blir, att prisläget på brännved
i regel är lågt i förhållande till produktions- och transportkostnader.
fIänsyn till bestånds'Tården och till risken för insektsangrepp föran
leder emellertid många skogsägare att söka tillvarataga och utfrakta
dylikt virke, även om rotnettot ä.r noll eller kanske t. o. 111. negativt
d. v. s. inte ens kan bära sina egna kostnader.

Förl1ållanclena på v'edmarknaden ha likväl under senaste årtiolldet
oavlåtligt försämrats. Centralvärlneanlä.ggningar för koks- och dell



ännu bekvälnare oljeeldningen ha i rask takt undanträngt vedeld
ningen - icke blott i storstädernas hyreshlls och förstädernas en
familjsvillor utan även vid en mängd bostadshus av olika typ ute på
landsbygden. Konsekvellsen härav är given - konsllmtionen av hus
hålls,red befann sig i kontilluerligt fallande under hela decenniet före
kriget. Det var med hänsyn härtill och därav följande vådor för
skogsvården, som statsmakterna funno sig böra vidtaga särskilda
åtgärder för ökad vedeldning. Det föreskrevs, att statliga verk och·
inrättningar skulle övergå till vedeldn:ing, och riksdagell anvisade
medel för täckande av merkostnad vid vedeldning i jämförelse med
kokseldning. Staten anvisade även lån för övergång till vedeldning
och finansierade propaganda för ökad användning av ved. Dessa
åtgärder ha i viss omfatt11ing burit frukt, och en icke oväsentlig ved
eldning i statliga och kommunala anläggningar har blivit införd. De
vedkvantiteter, som därvid konsumeras, äro dock ingalunda av nå
gon överväldigande storleksordning, och det har huvudsakligen en
dast varit skogsägarna i närheten av större samhällen, SOln kunnat
draga nytta a ,r denna vedeldning i värmepannor. Den har eIneIlertid
framskapat ett särskilt sortiment, den s. k. pannveden, som väl när
mast motsvarar vad som förr kallades för sekunda ved. Det gamla
sortimentet prima barrved har numera nästan försvunnit, sedall
Il1assarabrikerna börjat taga åt sig den råvara, sonl tidigare utgjorde
materialet för detta sortiment.

Jag har med dessa ord velat lämna en orienterande överblick över
vedmarknadens utveckling och dess läge vid krisens början. Situa
tionen kan i korthet karakteriseras så, att tillgången på nästan alla
sortiment av brännved översteg behovet, och att det därför orta var
ett verkligt problem för skogsägarna, hur de skulle avsätta det virke,
som endast kunde anvälldas till bränsle. Prisläget på bränllveden var·
alltid svagt oell lämnade rör speciellt pannveden ett mycket obetydligt
rotnetto.

Därmed övergår jag nu till att redogöra för, llur 'v'edmarknaden ut
vecklat sig och hur vedförsörjningen sök~t ordnas efter krigsutbrottet
i sept. 1939. Vi befinlla oss emellertid fortfarande mitt uppe i dellna
vinters bränslesäsong och ha sannolikt icke ännu nått fram till dess
lnest l\:ritiska punkt. Åtgärderna för nästföljande säsong ha icke heller
avancerat så långt, att resultatet med någon säkerhet kan överblickas.
Min framställning idag måste därför inskränka sig till en redogörelse
över vad som hitintills hänt och sl{ett - och kansl{e även i någon
mån vad· sonl inte skett.

Den sedan lång tid tillbaka fungerande Rikslitommissionen fÖ1~ eko
n,ol1~islc försvarsberedskap hade enlellertid' bland sina Inånga uppgifter
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att planlägga de administrativa åtgärder ifråga om lalldets vedbränsle~

försörjnillg, som kunde komma att behövas vid ett krisläge. I sam
arbete med bl. a. domänstyrelsen hade kommissionen också utarbetat
en organisationsplan för de myndigheter, som i sådant läge skulle
handha anskaffningen av vedbränsle. Sålunda skulle en Statens in
dustrikommission tillsättas, inom vill{en en Bränslebyrå skulle följa
och beräkna bränslebehoven. Själva vedanskaffningen skulle däremot
handhas aven underlydande Statens vednämnd - med Vedkolltor i
'varje län som utövande lokalorgan. Rörande själva arbetslnetoderna
vid vedanskaffningen gjorde kommissionen' inga uttalanden.

Vid krislägets utbrott fullföljdes denna organisationsplan såtillvida,
att en Statens vednämnd omedelbart förordnades. Dröjsmålet med
Industrikommissionens tillsättande, vilket skedde först i slutet på ok
tober, föranledde dock, att Statens vednämnd från början fick helt
taga initiativet för vedförsörjningen i egna händer. Något beredskaps
lager eller reservförråd av vedbränsle - utöver vad som kunde fin
nas i lnarknaden - förelåg icke vid denna tidpunkt.

När Statens vednämnd sålunda vid krisens utbrott började sin
verksamhet, hade den ett tvåfaldigt problem att angripa. Närmast
gällde det att i möjligaste mån söka reglera bränsleförsörjningen under
löpande säsong genom ändamålsenligt disponerande av tillgängliga
l{vantiteter torr ved, men därjämte och väl i första h.and att organi
sera och snarast igångsätta en i erforderlig grad utökad vedansl\:aff
ning för nästföljande säsong. Den normala årstiden för huggning av ny
,red för 1940/41 var redan inne, och det måste gälla att snabbt och
effektivt utnyttja de månader, som voro kvar av 1939, innan skogs
a.rbetarna mera 11elt engagerades för vinterns ordinarie avverkningar
av industrivirke.

Jag torde emellertid först böra redogöra för de åtgärder, som kun
nat vidtagas med häns~rn till bränslebehoven under innevarande kon
sllmtionsår. Under tiden närmast efter krigsutbrottet var det emeller
tid bristen på bensin, som främst satte sin prägel på förhållandena.
!(rav på träkol- på enorma kvantiteter träkol som ersättningsbränsle
för motortrafiken - framfördes, och det lyckades även Vednämnden
att sllabbt iscensätta ell kolning av betydande omfattning. Att vissa
svårigheter sedermera måhända uppstått att placera alla dessa trä
kolskvantiteter, torde knappast kunna läggas nämnden till last.

Bland Vednämndens första åtgärder ingick naturligt nog att verk
ställa en inventering av befintliga lager av torr ved - sålunda av'
verkad hösten 1938 eller åtminsto~e före sommaren 1939. Det var ju
denna vedtillgång, som man ensamt hade att lita sig'till för den annal
kande vintern. Denna inventering utvisade emellertid, att lagren voro
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av drygt normalonlfattning - men väl att märka endast om man
kunde utgå från något så när normala importförhållanden för annat
bränsle!

Under tiden strax efter krigsutbrottet såg det dock~ allt annat än
ljust ut lned kol- och koksimporten. Visserligen skulle denna första
period mycket snart övergå i en annan, då kolimpo~ten skedde rätt
obesvärat och statistiken t. o. ~. rapporterade större illförsel av ut
ländska bränslen än normalt, men de första veckorna efter krisens in
träde medförde dock en markerad och på sina håll nästan panikartad
rusning på vedmarknaden. Många konsumenter, SOIU tidigare utnytt
jat koks, torde ha velat förse sig med vedreserver. Andra konsumenter,
vilka normalt använde ved, hade ännu ej täckt in sig och skyndade
att göra detta i flIII omfattning. Den rusr.:ing, som sålunda uppstod,
länsade hastigt de i konsumtionsorterna tillgängliga lagren. Bensin
bristen och lastbilssvårigheterna fördröjde framskaffandet av reser
verna, som lågo upplagda hos skogsägarna, och på så sätt uppstod
under några veckor en konstlad brist, vars inverkan på prisbildningen
var påtaglig. En prisstegring,. som på sina håll uppgick till inemot
25 %, inträdde mycket hastigt.

I al{t och mening att söka hindra en ytterligare prisstegring av så
dan art, att den måste anses oskälig, hemställde Vednämnden hos
regeringen att bliva utrustad med maktmedel i någon form för att
kunna påverka prisbildningen på vedmarknaden. Industrikommissio..
Ilen var då ännu icke tillsatt. Regeringen fann sig emellertid icke
kunna biträda de förslag på området, som framlades .av Vednämnden.
Den författning, som sedermera utfärdades, innehöll visserligen an.
mäll1ingsskyldighet till Vedkontor och Vednämnd om avslutade affä
rer, nlen någon prövningsrätt tillerkändes icke nämnden. Vedaffärer,
som kunde anses ha skett till oskäliga priser, skulle däremot av l1ämn
den underställas regeringen - för ev. åtgärd enligt allmänna för
foganderättslagen. Regeringen synes sålunda ha avsett, att vedpar
tierna i dylika fall skulle tagas i förfogande. I prisbildningshänseende
måste emellertid effekten aven dylik åtgärd bliva minimal, eftersoln
säljaren vid affärens avslutande i allmänhet redan fått sin likvid.
Ji'örlusten skulle i stället komma att stanna på köparen.

Det bör kansl{e i detta sammanhang framhållas, att det från vissa
skogsägareorganisationer kraftigt hävdades, att vedpriserna måste
llöjas och att man icl{e heller kunde påräkna, att skogsägarna skulle
utföra l1ya vedavverkningar i större omfattning utan en avsevärd
prisförl1öjning. Här förelågo sålunda mycket betydande meningsskilj
aktigheter mellan å ena sidan det rena producentintresset, som på
:yrkade kraftiga prisstegringar, och å andra sidan konsumtionen och
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det allmännas intressell, enligt vilka häftiga prisstegringar med infla
toriska återverl(nillgar borde undvikas. Vednämnden torde i sin mån
ha ansett sig böra intaga en medlande ställning mellan dessa stridiga
intressen, och den fann - jämlikt givna direktiv - sannolikt så myc
ket Inindre skäl föreligga för en mera väsentlig prisskruvning på be
fintliga förråd av torr ved, som varje prisförhöjning utöver de ökade
transportkostnaderna skulle innebära en ren lagervinst för produ
centen.

I verkligheten utvecklade sig docl( marknaden så, att en betydande
prishöjning ej kunde undvikas under sept.jokt. 1939. Den fortsatta
utveck1ingen och den åter ökande importen av kol- och koksbränsle
syntes enlellertid snart ge vid handen, att tillgången på torr ved före
föll att k:unna täcka behoven, och därmed gick marknaden tempo
rärt in i ett lugnare läge. Priserna stabiliserade sig på en nivå, som
låg 30 iL 50 % över förkrigspriserna. Behoven syntes vara nöjal<:tigt
täckta, osålda reserver funnos ännu kvar och prisläget visade tempo
rärt t. o. m. något vikande tendens.

Så kastades vi plötsligt - vid månadsskiftet nov.jdec. 1939 - in
i den svårartade situation, som det skärpta minkriget medförde. Inl
porten av kol och koks kunde givetvis icke undgå att röna inflytande
härav.

Nästa fas i utvecklingen har gått i ytterligare försvårande ril(tning,
och den inleddes med tiden omkring årsskiftet 1939j40 - för att sedan
undan för undan förvärras intill kulmen för ungefär en vecka sedan
--- sonl vi få hoppas! Jag avser alltså detta extremt kalla vinterklimat
över södra Sverige, som ånyo bekräftar, att en olycka sällan kommer
ensam, och som medfört såväl en starkt ökad bränsleförbrukning som
en tidvis nära nog omöjliggjord import. För andra gången i vinter
uppstod en panikartad rusning efter torr ved. Stora köpare togo hand
om kvarvarande vedlager och priserna på den kvantitativt begräll
sade varan steg till orimlig nivå inom de större konsulntionsorterna.
Praktiskt taget all tillgänglig torr ved försvann snabbt ur marl(naden.
Det s. k. »vedeldningsförbudet» - alltså förbudet inom de större
samhällena inom mellersta och södra Sverige att utan licens övergå
till eldning med ved i stället för som förut med kol eller koks - torde
ha haft till avsil(t att reservera de knappa, kvarvarande tillgångarIla
av torr ved för de konsumenter, som sedan gammalt eldat med ved.

Därvid äro vi ifråga om denna vinters bränsleförsörjning framme
vid den tidpunkt och de förhållanden, som äro, ocll man måste tyvärr
konstatera, att anledning föreligger till allvarlig oro .för vedtillgången
under den del av vintern, som återstår.
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Det är Ullder dessa förllållanden mycket svårt att undertrycka den
öppna frågan, om det icke alltför betänkligt brustit ifråga om vår
beredskap inför en länge överllängande fara för avspärrning. Varnande
röster Ila icke saknats och direl(ta förslag av olika art rörande lagring

. av bränsle ha framförts långt före krisen.
Sålunda ha förslag framlagts onl beredskapslager av torr ved. Den

formen av lagring har dock enhälligt utdömts som mindre ändamåls
enlig -- i förhållande till andra nlöjliglleter - av all den expertis, som
b.aft att objektivt bedöma frågan. Veden är alltför skrymmande och
obeständig för att ktlnna I(Omlna ifråga i de kvantiteter, som skulle
krävas. Däremot torde det icl(e böra betecknas som. efterklokhet, onl
man nu erinrar om framlagda förslag om ett ständigt be1·eclskapslager
av ste1~kol och koks - alltså av ett bränsle, som kan. lagras utan risk
för skador och som endast kräver' en tredjedel av lagerutrymmet för
motsvarande vedkvantitet. Ett dylikt lager av kol och koks skulle vid
avspärrning ge landet såväl tidsmöjlighet att framskaffa de ökade
vedkvantiteter, som krävdes, som ock det fyllnadsbränsle, som ford
rades Ullder överg~ngstiden. Redan under förra kriget framhölls f. ö.
från nationalekonomiskt håll, att landets säkerställande krävde en
mycket omfattande lagerhållnillg av kol.

Om den närmaste tidens beklagliga konsekvenser av bristande be
redskap skulle l(unna ge kraft till handling på det olnrådet, när förut
sättnillgar väl åter inträda, skulle vi stadsbor måhända inte ha frusit
förgäves denna 'Tinter.

Jag övergår då till den andra, ej lika hopplösa uppgift, som åvilar
Vednämnden, nämligen att under innevarande avverkningssäsong få
till stånd en vedhuggning i landet av sådan omfattning, att den kan
täcka såväl normalförbrukning som ett beräl{nat »beredskapslager»
för säsongen 1940/41.

De snabbt växlande faserna på vedmarknadelI under denna vinter
ha givetvis undan för undan påverkat synpunkter och åtgärder inför
l<ommande säsong, och jag skall här endast mycket kort söka relatera
den hittillsvarande utvecklingen och mera dröja vid läget av idag.

Jag Ilar redan förut antytt, att inom huvudparten av vårt land är
det de sista månaderna på kalenderåret, som utgöra den egentliga
v'edavverkningssäsongen. Under jan.-april engageras skogsarbetarna
till väsentlig del av de s. k. ordinarie avverkllingarna av sågtilnmer,
pappersved m. m. Under vårmånaderna sker åter veda\rverkning 
samtidigt som gallringshuggningar, flottning In. ffi. nornlalt kräva sin
anpart av skogsarbetskraften. Det stod ocl(så klart för den i septenI
ber tillsatta Vednämnden, att de ökade vedavverkningar, som läget
krävde, måste iscensättas med allra snaraste. Det var därför mycket
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beklagligt, att de förelag, som Vednämnden redan i september fram
lade om bl. a. garantipris för nyhuggen a'Tsaluved samt organisatoriska
åtgärder i övrigt för åsyftad ökning i ,redhuggningen, först i decem
ber 'Toro slutbehandlade av regering och riksdag. Många, kansl{e fler
talet skogsägare intogo under den tiden en avvaktande hållning, och
tre viktiga månader hunno till stor del gå förlorade.
-En hel del ved torde likväl ha huggits även under de månaderna 

men med förutvarande förhållanden å vedmarknaden som bakgrund
bör det vara lätt att förstå, att s.kogsägarna ställde sig betänksamma
för mera väsentliga ökningar i vedavverkningen, innan garanti kunde
lämnas för ev. statsinlösen, om en fredskris hastigt skulle inträda.
Säkert hade nlan fortfarallde i livligt minne de stora förluster å plöts
ligt osäljbara ve~lager, som uppl{ommo vid förra krigets slut, då kol
importen åter kom i gång ochkolpriserna snabbt sjönko ned till en
bråkdel.

Att garantipris å ved snabbt måste ordnas var därför givet. Den
aktuella frågan var endast på vilken nivå detta garantipris skulle
fixeras - samt dess omfattning. Många stridiga intressen gjorde sig
därvid gällande. Från industriellt håll tedde sig saken så, att en hög
prissättning å den lågvärdiga brännveden automatiskt måste föra med
sig prisstegringar å de värdefullare sortiment, som 11tgöra råvara för
industrien. För t. ex. träkolet till järnindustrien skulle varje kronas
.fördyring å veden medföra en höjning av träkolspriset med inemot
fyra kr. per läst, d. v. s. nled c:a 25 % å förutvarande pris. Vedpriset
lnåste sålunda direkt påverka järnbrukens kostnader och järnpriset.
Lik.ilande samband är lätt att påvisa mellan vedpris och sulfatindu
striens råvara och självkostnader. Om man nu betraktar det såsom
ett allmällt intresse att förhindra en mera väsentlig stegring av pro
duktionskostnaden vid industrien, då en sådan i sin tur skulle kunna
få inflatoriska återverkningar, torde det allmännas OCll industriens
intressen på denna punkt kunI?-a sammanfalla.

Från de mindre skogsägarnas lokala organisationer påyrkades där
emot betydande prisstegringar under mer eller mindre förtäckt för
klaring, att vedavverkning icke skulle företagas utan dylik prishöj
ning. Samtidigt undergick priskurvan för den torra veden de snabba
förändrillgar, som jag förut antytt, och som i den öppna handeln torde
motsvara en prishöjning av 75 % eller mera å förkrigspriserna, och
därmed har det kommit sig, att de i december fastställda garantipri
serna nyligen befllnnits behöva regleras uppåt - för att därmed ernå
den stimulans på vedavverkningen, som visat sig erforderlig.

Även ifråga om organisatoriska åtgärder för vedavverkningarnas
praktiska bedrivande framträdde från början vissa motsättningar mel-
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lan det allmännas orgall OCll de mindre skogsägarnas organisation.
Nämnda organisation, som f. n. omsluter en visserligen varierande
men i stort sett relativt liten del av de enskilda skogsägarna, fram
trädde nu med ett bestälnt krav på att erhålla monopol på alla inköp
av ved från ellskilda skogsägare, exklusive bolagen. Det förklarades,
att om sådant monopol medgåves, skulle organisationen ifråga påtaga
·sig ansvaret för att inom resp. län framskaffa de vedmängder, som
skulle belöpa sig å enskilda skogar. Monopolet skulle emellertid icke
blott avse inköpen från skogsägarna samt grosshandeln utan även i
viss mån detaljhandeln. De ordinarie vedhandlarna skulle förbjudas
att själva inköpa sin ved direkt från skogsägarna. Alla dylika köp
skulle sålunda ske hos skogsägareföreningarna. Slutligen skulle viss
provision per kbm utgå till organisationen för all ved, som passerade

- dess händer.
Dessa monopolsträvanden rönte emellertid bestämt motstånd hos

Vedllämnden, som ansåg, att det enskilda näringslivet borde i största
möjliga omfattning få löpa i sina normala, sedvanliga gängor. Ved
nämllden torde icke heller ha velat försvåra eller skära bort den be
tydande-handel med ved, som gått direkt från de enskilda skogsägarna
till förbrukare i städer och samhällen. Vidare ansåg sig nämnden icke
kunna eller vilja fråntaga den ordinarie vedhandlarkåren dess frihet
att inköpa ved i öppna marknaden. Denna intressekonflikt mellan å
ena sidan Vednänlnden, som förfäktade näringslivets rörelsefrihet, OCll
å andra sidan skogsägareföreningarna med deras krav på vedhandels
monopol torde numera kunna sägas vara avvecklad - på så sätt att
föreningarna nödgats frånträda sitt k:rav. Innan dess hade dock dell
första Vednämilden funnit anledning att ställa sina platser till förfo
gande. Rörande den kritik, som riktats mot nämnden ifråga, torde

-lnan 111ed fog kunna säga, att missnöjet hade sin egentliga grund i detta
nl0tarbetande av ett monopolkray samt i övrigt däri, att nämnden
sökt ställa sig till efterrättelse de bestämda direktiv från statsmakter
Ilas sida, som avsågo att förhindra alltför häftiga prisstegringar.
- Utvecklingen under den del av vintern, som gått, synes även ha

utvisat, att skogsägareföreningarnas inkoppling i stort sett icke givit
avsett resultat. Av det anslag på 15 milj. kr., som avsågs till för
skott å ved från enskilda skogsägare och som enligt riksdagens be
slut -sklIlle passera via skogsägareföreningarna, torde till medio fe
bruari icl(e vara disponerat mer än l milj. kr.

Vad övriga skogsägare beträffar har domänverket redan tidigt och
på ett berömvärt sätt gått in för mycket omfat~ande vedavverk
ningar. En fördubblad avverkning påbjöds på dessa skogar redan i
febrlIari månad 1939. Mycket väsentliga ökningar synas även ha skett
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å de större godsens sl{ogar. På bolagsskogarna ha i vissa fall omfat
tande vedavverkningar skett - ä,ren om det redan från börjall de
]{larerats från industriens sida, att den måste reservera mycket be
tydande vedkvantiteter för den egna arbetarstammens behov sanlt
för industriverkens bränsleförsörjlling vid beskuren kolimport. Den
skogägande industrien torde även i stor omfattning ha gått in för att
under denna villter framskaffa och lägga upp egna reservlager av
bränsle.

Till komplettering av situationen under början av krisen bör jag
icke underlåta att framhålla, att skogsarbetarnas organisationer ifråga
om sina lönekrav gellomgående visade stor och föredömlig lojalitet in
för det svåra tidsläget.

Jag har emellertid icke ännu berört den vanskliga frågan rörande
omfattllillgen av det beredsl{apslager av ved, som under denna vinter
a.nsetts böra anskaffas utöver llormalförbrul{ningen. Åtskilliga kalky
ler Ila upprättats häröver, vilka dock alla måste betecknas som ytterst
ovissa och vanskliga på grund av det labila läget.

Ingen torde för dagen våga förespå, hur kolimporten kommer att
gestalta sig under illstundande vår, sommar och höst eller hur de
kollager komma att te sig, som vi disponera vid ingången av säsongen
1940/41. Osäkerheten på denna punkt gör, att man måste ställa sig
frågan, om vi böra söka skapa reservlager för att täcka både indu
striens, kommunikationsföretagens och hushållsförbrukningens behov
eller om man skall lämna åt industrien och kommunikationsföretagen
att själva söka för sig åstadkomma behövliga reservlager av kol eller
ved. l\1an kan lnåhända på denna punkt anlägga den synpunkten, att
om våra skogsindustrier kunna exportera och alltså behöva råvara,
måste utrikeshandeln i någon form ,rara i gång, och då böra vi även
få in kol och koks - åtminstone i någon omfattning. Skulle trävaru
och cellulosaexporten omöjliggöras, behöva dessa industrier ej heller
'sina stora lager av timmer ocll massaved, utan kunna dessa i ett dylikt
nödläge partiellt disponeras som bränslereserver.

Emellertid - den kalkyl, som f. n. ligger till grund för Vednämn
dens verksamhet, har i korta drag baserats på den förutsättningen,
att det extra beredskapslagret skall omfatta: hela l{oksförbrukningen
i landet - med undantag för Stockholms stad och län, Göteborgs och
Bohus län samt Malrnöhus län - samt halva normala stenkolsför
brukningen vid cellulosaindustrien i Norrland och Dalarna.

Kommunikationsverkens beh\ov av kol ingå sålunda icke i beräk
ningen. Den koks, som beräknats kunna importeras, skall i första- hand
disponeras för StockhollTIs, Göteborgs och Malmös behov. Er.sättnings
bränslet för Norrlandsindustrien, som uppgår till 1,8 milj. kbm ved,
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avses att framskaffas genom industriens egen försorg - förutom den
kvantitet på c:a 0,9 milj. kbm, som bolagen ifråga normalt brukat
leverera till avsaluved.

Den extra 'vedanskaffningen under inne,rarande säsong uppgår till
· en sammanlagd kvantitet av 9 111ilj. kbm. Ur arbetskraftssynpunkt

lTIotsvarar denna vedkvantitet c:a 3 milj. dagsverken.
Till detta beredskapslager om 9 milj. kbm kommer sålunda normal

förbrukllingen, varav c:a 7 milj. kbm passera vedhandeln samt 10
milj. interllt förbrukas å skogsfastigheterna. Vi skulle alltså för sä
songen 1939/40 komma upp till en sammanlagd vedavverkning av
26 milj. kbm.

Enligt från början gällande direktiv för Vednämnden hade denna i
första hand att genom frivilliga avtal med skogsägarna söka få till
stånd vedavverkningar i nödig omfattning. Först om detta icke lyck:a
des, skulle nämnden å statens vägnar själv inköpa och lagra ved. I
tredje rummet angavs den möjligheten att taga skogar i förfogande
för vedavverkning i statens regi. F. n. synes dock frågan om viss all
män leveransplikt för skogsägarna vara föremål för övervägande.

För dagen Ilar man emellertid anledning att framställa den frågan:
'Tilka vedkvantiteter ha hitilltills blivit huggna under säsongen och
huru stor dellltgör detta av den totalkvantitet, som beräknats erfor
derlig för 1940/41 års förbrukning? På den frågan kan den första må-

o lladsinventeringen per l febr. 1940 lämna ett första, om också må
hända ofullständigt svar. Inventeringen ifråga ger närmast vid han
den, att resultaten intill nämnda tidpunkt äro s~ynnerligen varierande
länen emellan. I Skåne synas huggningarna ha gått mycket bra; inonl
lnellersta och södra Norrland äro relativt stora kvantiteter huggna.
Stockholms län ligger också relativt bra till i seriell. Däremot synas
huggningarna ha gått mindre bra inom Älvsborgs, Göteborgs och
Bohus samt Jönköpings län - för att llU nänlna några mera fram
trädande fall.

I stort genomsnitt för landet torde den till 1 febr. huggna veden
lnotsvara mellan 25 och 30 % av beräl{nad totalkvantitet normalför
brukning och beredskapslager för säsongen 1940/41.

Det är sålunda en mycket väsentlig del av programmet, som åter
står. Om förutsättningarna att helt genomföra programmet är det
givetvis omöjligt att ännu med någon säkerhet uttala sig. En verklig
kraftansträngning av betydande mått från skogsägarnas sida är i alla
händelser ofrånkomlig. Bristen på arbetskraft - tillfölje den partiella
lTIobiliseringen' - är en betydelsefull fal{tor att räkna med. Hemför-.
lovning av inkallade skogsarbetare sker dock f. n. i viss omfattning,
och när väl de ordinarie avverkningarna i april avslutas, böra mycket
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omfattande arbetskrafter kunna helt sättas in på vedavverkningar i
stor skala. Skogsägarnas lojalitet inför det allmännas krav torde icke
behöva sättas ifråga. Prisläget för veden är gynnsamt för produ
centerna.

Svaret av idag torde böra bli, att programmet kan genomföras, samt
att - eftersom situationen så kräver - det måste genomföras, även
Oln en stor del av sommaren 1940 skall tagas i anspråk.

Jg bör enlellertid i detta sammanhang med några ord beröra ett
annat aktuellt spörsmål, som intimt sammanhänger med bränsle
frågan. Det är förflyttningen till konsumtionsort av dessa vedkvan
titeter, som jag därvid avser, samt närmast vedens roll 80m ersätt
n.ingsbränsle för de omfattande lastbilstransporter, som komma att
krävas.

De utredningar, som skett på detta olnråde, ha av svårförklarlig an
ledning kommit enbart att koncentreras omkring träkolet som gene
ratorbränsle - under det att veden synes ha blivit överh.oppad -'
trots att i utlandet lastbilsdrift med vedgas sedan flera år tillbaka med
framgång kunnat konkurrera med kolgasen. De i vårt land på
sistone förekommande vedgasgeneratorerna synas också kunna fylla
högt ställda krav, ocll verkställda prov ha givit överraskande goda re
stIltat.· Så god.a att veden synes kunna hävda sin plats även i fredstid.

Distributionsfrågan för ersättningsbränslet måste, när bensintan- .
karna stå tomma, självfallet tillmätas en mycket väsentlig betydelse,
om vi ej skola löpa risk att från bensinbrist hamna i - kolbrist. Med
veden SOIU ersättningsbränsle är i vårt skogl(lädda land denna viktiga
fråga redan ordnad. av naturen. Vedgasen uppges vidare ha högre
värnlevärde och därmed större effektgrad än l(olgasen, vilken f. ö.
synes ställa mycket höga krav på träkolens kvalitet. Virkesåtgången
blir enligt uppgift från sal(kunnigt håll endast hälften mot vid kol
gasdrift och sist men inte minst - arbetsl{raftbehovet för vedens
kolning m. ffi. bortfaller.

Ehuru icke fackman på området är jag djärv nog att deklarera
som min personliga åsikt, att i vårt land borde veden bli det nOTmala
bränslet för lastbilstransporter av bl. a. ved. Någon risk för dispro
portion mellall bränsleåtgång och lastförmåga finns icke, då för 10
11lils transpo~t normalt endast krävs en bränslemängd, som mots'va
rar 2 a 3 % av den befraktade vedkvantiteten. Ur kostnadssynpunkt
synes bensinen icke alls kUllna konkurrera - inte ens i norlnala tider.

Vida större uppmärl(samhet än hitintills måste utan tvivel och. med
det snaraste ägnas åt denna, för 'Tår bränsleförsörjning nästa vinter
inte minst viktiga fråga.
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Jag är mycket väl medveten om att jag i mitt föredrag endast
ofullständigt kunnat beröra de många komplex av frågor, som varje
försök till reglering av vår bränsleförsörjning måste föranleda. Jag
lloppas därför blott, att diskussionen skall kunna ge komplettering
på de punkter; där min framställning brustit.

~ Innan jag slutar, vill jag emellertid för några ögonblick fästa mina
åhörares uppmärksamhet på en fråga, som mera på lång sikt har kon
takt med vår bränslefråga - men som jag tror skulle kunna vara'
av intresse för medlemmarna i denna förening.

Jag har tidigare framhållit, att ungefär 1/3 av våra skogars av
kastning normalt går till bränsleändamål. Sålunda en väsentlig del
av dell produktion, som f. n. sker i våra skogar.

Det borde då vara av intresse att konstatera - eftersom nära
'lnöjligheter därtill föreligga tack vare Riksskogstaxeringen - huru
det egentligen står till med denna faktiska produl{tion eller tillväxt
- i förhållallde till den ideala produktion, som skogsmarken inom
resp. läJ? eller länsdelar skulle kunna ge vid fullt utnyttjande. Riks
taxeringell lämnar uppgift såväl om denna idealproduktion eller bo
nitet, som vi skogsmän kalla den, uttryckt i l{bm per hektar SOlll ock
om verkliga tillväxten per h.ektar vid taxeringstillfället. Det är så
lunda mycket enkelt att konstatera, med vilken effektgrad skogs
bruket f. n. fungerar inom olika delar av landet. Resultaten komma.
säkerligen att för många verka förbluffande - samtidigt som an
ledning nog mera föreligger att tala om bristande effekt än om
effektgrader!

Jag reserverar mig emellertid för ev. fel eller medelfel i materialet
ifråga om bonitet och tillväxt, ifråga om klimatbetonade tillväxt
variationer, framsteg i skogsskötseln efter taxeringstillfället ffi. ffi.

Jag går m. a. o. direkt på det föreliggande materialet och har då
närmast att konstatera det föga överraskande resultatet, att den
lägsta effektgraden i vårt land föreligger längst i 'norr, inom lV01'T

botten8 lappmark. Inom den länsdelen, som till stor del är belägen
ovall polcirkeln, måste den nuvarande tillväxten höjas med över
100 % för att nå upp till skogsmarkens ideala produktion.

Men den näst lägsta effektgraden i denna långa serie av 28 län
eller länsdelar på fastlandet finner man överraskande nog i - Hal
lands och Malmöhus län, där tillväxten måste höjas med c:a 75 %
för att llå idealproduktionen. Inom det sistnämnda länet är boniteten
6,3 kbm men tillväxten endast 3,6 kbm per hektar. Därnäst i ordningen
bakifrån kommer V.ästerbottens lappmark - kanske ej så underligt'
- samt Jämtland, som skulle höjas med 70 resp. 55 %. Nästföljande
föga framträdande plats i serien intas av Kristianstads län. En höj-
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lling av produktionen med över 50 %skulle i det länet vara. teoretiskt
möjlig.

Börjar jag från täten har jag frän1st Västmanlands liin, där nuva
rande produktion tillfälligt t. o. m. överskjuter idealboniteten, och
därefter komma Kalmar, Gävlebo1·gs, Värmlands m. fl. län i nu nämnd
ordning.

För Norrlandslänen är den teoretiskt möjliga höjningen 47 %, för
Svealandslänen 19 % och för Götalandslänen 28 %. Tar jag tillsam
lllans hela den svenska skogsmarken, kommer jag till det resultatet,
att en förhöjning av produktionen m,ed 36 % är teoretiskt och till
större delen även praktiskt möjlig.

Våra skogsmarker ligga sålunda - trots allt - outnyttjade i stor
omfattnillg - ja, i så stor omfattning, att den möjliga ökningen i pro
duktion skulle väl täcka hela den ökade vedskörd, som nu kräves. 
Men detta är nu en fråg på lång sikt. Idag är det stundens bekymmer,
som mer än allt annat måste fånga våra intressen - med krav på
handling och samförstånd inför den ovissa utveckling, vi gå till mötes.

_I-Iärefter höll l{amrer Y. Bengtsson följande anförande:

Jag skall för lnin del lamna en kortare redogörelse för situationen
på kolfronten och skall börja med att lämna en liten expose över ut
vecklingen av kol- och koksimporten under de senare åren.

Vad först kolimporten beträffar har densamma sedan år 1934 varit
tämligen stabil. Importvolymen har i allmänhet legat omkring 5,3 a
5~6 miljoner ton per år. År 1937 steg importen dock på grund av den
bekanta boomen till 6,5 miljoner ton, och även under år 1939 låg im
porten över 6 Iniijoner ton. Koksimporten har däremot uppvisat en
ständig stegring år från år, beroende på det ökade behovet av koks
för centraluppvärlnningsändamål. Ar 1934 uppgick importen till 1,5
nliljoner ton och har sedan dess stigit, så att vi normalt ullder de sista
åren haft en import på 2 il 2,2 miljoner ton. Förutom importen ha vi
haft tillverkning av koks inom landet, nämligen dels ,rid gasverken,
dels vid Oxelösunds järnverk. Av den senare tillverkningen försäljes
emellertid endast en mindre del, medan huvudparten användes för
järnverkets egen järnframställning.

Det kan kanske ha visst intresse att jämföra ovannämnda siffror
med importen under år 1913, då den uppgicl{ till 4,9 miljoner ton stell
kol och 500.000 ton kol{s. Importen av kof har alltså icke stigit med
mer än 10 a 15 %, under det att koksimporten har fyrdubblats.

Av det importerade kolet tar cellulosaindustrien, som är den största
konSUlnenten, mellan 15 och 16 %, gas- och elektricitetsverken unge-
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fär 11 %, pappersindustrien 8 %, järnindustrien och de enskilda järn
vägarna vardera 7 %, statsinstitutioner ungefär 6% och cementindu
strien 5 %. Statsinstitutionernas andel av hela importen har sjunkit
kraftigt jämfört med tidigare år, vilket som bekant har berott på den
omfattande elektrifiering, som under den senaste tioårsperioden skett
vid statens järnvägar. Den andel av kolimportell, som försäljes via
den s. k. lagerhandeln, rör sig i runt tal om 1,5 miljoner ton per år. Det
gäller här kol, som går till småindustrier och för övrigt också till stora
industrier, som äro mindre kolförbrukare, och vidare kol till stokereld
ning för husuppvärmningsändamål samt en mångfald andra ändamål.
Av koksimporten går den övervägande delen eller 1,7 il, 1,8 miljoner
ton per år till centraluppvärmningsändamål, 200.000 il, 250.000 ton till
masugnar och resten till gjuteri- och andra illdustriella ändamål.

Den inventering, som gjordes vid krigsutbrottet den 1 septelnber,
visade, att lagren av kol kunde anses vara gansl{a tillfredsställande.
Vi hade då ett lager, som totalt motsvarade ungefär ett halvt års
förbrukning. Vad kol{sen beträffar var situationen däremot betydligt
sämre.. Hos lagerhandeln och reservförrådsnämnden ranns icke mera
koks för centraluppvärmningsändamål än som ungefärligen motsva
rade konsumtionen till slutet av november eller början av december
månad.

Att lagren hos den s. k. lagerhandeln, som ombesörjer denna distri
bution, voro förhållandevis små berodde på en mångfald orsaker. I
allmänhet brukar man där omsätta sina lager 5 il, 6 gånger om året.
I{onkurrensförhållandena ha varit ganska hårda, vilket har medfört,
att man tvingats att rationalisera och försöka få ned omkostnaderna,
,rilket i sin tur lett till en strävan att 'omsätta lagren flera gånger under
säsongen. Vidare äro de lagringsutrymmen som. dessa firmor anlita
i allmänhet rätt små, beroende på att hyran för förstklassigt belägna,
lned l{ranar utrustade lagerområden blir hög.

Efter världskrigets utbrott ställdes kolimportörerna inför en helt
ny situation. Sjöfrakterna, som legat mellan 4 och 5 l{ronor per ton
för kol och mellan 6 och 7 kronor per ton för koks, sprungo omedel
bart upp i 30 il, 40 kronor per ton, beroende på att krigsförsäkrings
premierna till en början voro så höga, att enbart dessa i vissa fall
uppgingo till 2 il, 3 gånger den tidigare frakten. Det uppstod också,
såsom den föregående talaren framhöll, en viss panik, och på många
ställen rent av stormades kolhandlarnas lager. Firmorna måste stänga
igen sina affärer för att över huvud taget få en smula andrum. Lagren
tömdes ganska hastigt och priserna stego på sina håll kraftigt. Det
uppstod brist och på vissa 11åll rent kaos. När nybefraktade laster
kommo in, blev det nödvändigt för importörerna att begära priser,

5 - Nationalek. Fär. Förh. 1940 401304.
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som låga 25 a 40 kronor per ton llögre än de priser, som hade gällt
före krigsutbrottet.

Under sådana förhållanden funno statsmakterna det vara nödvän
digt att införa en reglering, vill:cet föranledde tillsättandet av kol-o
nämnden den 18 september. Importförbud för kol och koks utfärda
des, vilket i sak betydde, att import endast skulle få ske genom licen
ser, ,meddela.de av kolnämnden. Nämndens första åtgärd blev att be':
träffande lagerhandeln, d. v. s. i huvudsak bränsle för centralupp
värmningsändamål, påbjuda en återgång till det prisläge, som gällt
före den 1 september. Samtidigt därmed genomfördes ransonering så
till vida att varje köpare endast fick taga ut en viss del av föregående
års förbrukning. Ransonen fastställdes för september månad till 10 %
av årsförbrukningen.

Nästa åtgärd blev en överenskoIDluelse med kolimportörerna, vilka
sammanslöto sig till en importförening. För att få impor~licens måste
vederbörande vara medlem av denna importförening. Importörerna
överlämnade sina lager till staten, d. v. s. förbundo sig att sälja inne
liggande lager till de av staten fastställda priserna, och som motpresta
tion iklädde sig staten risken för avvecklingsförluster den gång, sy
stemet skall avvecklas.

Redan den 1 november vidtog kolnämnden den första prisförhöj
ningen.. Den.na följdes sedermera aven ny prisförhöjning den l
februari, så att kokspriserna, om jag tar Stockholmsförhållanden,
under denna tid ha höjts med kr. 23: 50 och kolpriserna med kr. 23: 75
per ton.

Såsom jägmästare Ronge framhöll låg importen under de första 14
dagarna av september månad praktiskt taget nere. Redarna låga stilla
med sina fartyg och ville avvakta hurudan utvecklingen skulle bli.
I Englalld infördes också exportförbud på kol, och det dröjde, innan
man där fick sin organisation klar, så att man kunde påbörja licen
siering av exporten. Redan fr. o. m. andra hälften av september var
vår kol- och koksimport uppe i normal omfattning. Under november
var den t. o. m. större än normalt och även december uppvisade till
fredsställande siffror. Under januari 1940 var kolimporten ungefär
7 % lägre än under januari 1939.

Fr. o. m. senare hälften av november försvårades importen i bety
d~nde grad. Sjökrigföringen skärptes, mineringar utlades intill våra
egna farvatten, och en del tonnage infördes till tyska kontrollhamnar,
där det 'fick ligga overksamt under lång tid. Såsom följd av den
skärpta krigföringen ålades fartygen att hålla sig inom tremilsgränsen,
vilket givetvis medförde en betydligt längre restid än vad tidigare
hade varit fallet. Dessutom uppstodo i Tyskland under november
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nlånad avsevärda interna transportsvårigheter. De tyska järnvägarna
hade svårt att transportera kol _och koks till skeppningshamnarna, en
ligt, uppgift beroende på att man i första rummet måste taga hand
om den egna bet- och potatisskörden.

Förstnämnda importsvårigheter tvang kolnälnnden att vidtaga
strängare restriktionsåtgärder. I slutet av november månad fastställ
des sålunda decemberransonen av koks till 11 %, medan full tilldel
ning skulle ha motsvarat ungefär 13 % av årskonsumtionen. Vi upp
manade dessutom distributörerna, att de i sin tur skulle, med hänsyn
till det ovissa läget, ålägga förbrukarna den yttersta försiktighet. De
cember månad blev betydligt kallare än normalt, men trots detta
klarade man sig ganska bra, därför att man då ännu hade uppsparade
lager från tidigare månader. En del husägare tvungos dock redan n'u
att använda träkol och ved som tillskottsbränsle.

Under januari skärptes restriktionerna ytterligare. -Tilldelningen av
koks fastställdes till 10 %, och samtidigt ålades lagerllandlarna att
uppmana husägarna att sänka rumstemperaturen till max. 18° och
inskränka varmvattnet till två dagar per vecka.· När denna tilldel
ningsprocent fixerades, utgick man från att temperaturen under
januari månad skulle bli normal. Vi fingo emellertid istället en tem
peratur, som var betydligt lägre än vi på många år haft. Det gick
därför icke heller att begränsa tilldelningen till endast 10 %, utan en
tilläggstilldelning av ytterligare 2 % medgavs.

Importsvårigheterna stegrades dag för dag. Kielkanalen frös igen,
Öresund, Stettin och Danzig blevo stängda av is. Vi hade en mängd
båtar, som efter frigi,rning skulle lasta kol{s i tyska och holländska
nordsjöhamnar. När de kommo fram, hade Rhen frusit till, varför inga
laster kommo ned till skeppningshamnarna. Ishaverier hörde till ord
ningen för dagen, och en mängd fartyg blevo liggande antingen i tyska
nordsjöhamnar, i. Kielkanalen eller i södra Östersjön.

Dessa förhållanden medförde naturligtvis, att man för februari må
nad icke vågade ge större tilldelning än under januari. Tilldelningen
fastställdes till 11 % av årsförbrukningen. -Dessutoln försökte kol
nämnden i samarbete med vednämnden lägga om förbrukningen på
landsbygd och sådana tätorter, som äro belägna i mera vedrika trak
ter, så att man där delvis skulle övergå till vedeldning. För dessa orter
sänktes kokstilldelningen till endast 5 %. Avsikten var, att den där
utöver behövliga kvantiteten skulle ersättas med ved. Detta väckte
gi,retvis stark opposition, därför att de flesta människor föredra att
elda med koks, eftersom det är bekvämare och billigare än ved. Ved
eldning .tarvar betydligt större passning och har även en del andra
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olägenheter såsom tjärbildning och lägre verkningsgrad. Kolnämnden
måste emellertid hålla fast vid den fastställda ordningen, och det var
endast på sådana ställen, där man icke kunde få tillräckligt med V'ed,
som en ökad tilldelning av koks medgavs. Jag vill emellertid tillägga,
att det funnits landsändar, där man, trots att man varit berättigad
därtill, icke kunnat få någon 11 % tilldelning av koks, därför att det
över huvud taget icke funnits koks i tillräcklig utsträckning. Båtar
ha på grund av de tidigare omnämnda svårigheterna icke kunnat
komma in till hamnarna, och det har uppstått förseningar och
haverier.

Vad mars månad beträffar har denna uppdelats i två perioder. För
landsbygden har medgivits samma tilldelning som för februari men
för storstäderna eller sådana orter, som förut haft full tilldelning Ilar
tillsvidare givits 5 % tilldelning för första hälften av månaden.

Vad som över huvud taget hittills har räddat situationen har varit,
att vi. ha haft tillgång till reservförrådsnämndens lager. För många
platser, däribland Stockholm, har man kunnat klara en nödtorftig
försörjning endast tack vare dessa lager. Det är intet tvivel om att vi
få den mest kritiska perioden i andra hälften av mars månad, därför
att när vi komma fram till den 15 a 20 mars, äro kokslagren i
stort sett förbrukade; och vi måste därefter leva på vad vi kunna få in.
Trots detta allvarliga läge måste jag emellertid erkänna, att jag är
ganska optimistisk, förutsatt att Göteborgs 11amn kall hållas öppen,
så att vi kunna få in de laster, som nu äro på väg och som vi planera
skola komma in. Koksen måste sedan fraktas med järnväg därifrån '
till de olika konsumtionsorterna. !(unna vi bara klara mars månad
anser jag, att vi ha komlnit över svårigheterna för denna gången, ty
vi ha då kommit så långt fram på våren, att vi böra kunna räkna med
bättre tillförsel och llögre yttertemperatur.

Många ha säkerligen tyckt, att bränsleproblemet vållat oss oerhörda
svårigheter denna vinter. Jag kan nåmna, att det är icke blott hos
oss, som man haft dessa svårigheter. De ha varit betydligt större i
många andra länder, varest man haft anledning räkna med att svå
righeter icke skulle ha behövt uppstå. Det var naturligtvis icl{e med
någon större glädje, ~om man redan på ett tidigt stadium tvingades
att skärpa restriktionerna, och ännu mindre blev glädjen, när man i
pressen läste om, hur ,räl det var ordnat exempelvis i vårt södra
gran111and, där, som det stod, »varmvattnet flödar dag och natt och
man kan ha upp till 30° i rummen, om man vill». Detta lyckliga till
stånd varade emellertid icke länge, och den hårda verkligheten visade
sig vara helt annorlunda än den vackra skönlIiålningen. Så mycket är
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i varje händelse säkert, att om kolnämnden icke i tid vidtagit sina
ilnpopulära restriktionsåtgärder, hade våra kokstillgångar varit totalt
förbrukade den 20 februari, och vad detta skulle ha betytt under då
rådande starka kyla, är ju lätt att föreställa sig.

När man hör, att vi sedan krigsutbrottet haft en i stort sett normal
import t. o. m. januari, frågar man sig vad anledningen varit till att
importen icke täcker behovet. Vad först kolet beträffar vill jag nämna,
att kOIlsumtionen stigit på grund av ökad sysselsättning hos industri
och järnvägar. Dessutom kom som ett extra påbröd en mycket stark
vattenbrist under hösten, vilken medförde, att en avsevärd mängd
kraft måste genereras med ånga istället för med vatten. Den utan tvi
vel största anledningen till den ökade såväl kol- som kokskonsumtio
nen har emellertid varit den abnormt starka kyla, som rått inneva
rande vinter. Sannolikt komma december/mars månader att uppvisa
en temperatlirkurva, till vilken vi icke haft motstycke på hundra år.
När bränslebehovet ,rarit så stort och man icke har kunnat tillhanda
hålla bränsle ens i den lItsträckning, som svarar mot en normal vinter,
måste detta givetvis medföra en avsevärd sänkning av värmestan
darden.

Om utsikterna för nästa bränslesäsong är det naturligtvis ytterligt
svårt att profetera. I England synes man ha förmåga och vilja att
leverera. De största svårigheterna föreligga, när det gäller sjötran
sporterna. Tyskland har tillgång på varor och är också villigt att le
verera, men här möta istället svårigheter i fråga om de interna tran
sporterna till avskeppningshamnarna. Det har visat sig vara mycket
s,rårt att få dessa transporter att flyta så, som de gjorde före kriget,
men man hoppas ju på en förbättring därutinnan. Slutligen ha vi den
stora risken, att det totala kriget kommer i gång med allt vad detta
kan betyda i fråga om förstörelse av anläggningar och skeppningsha:m
nar, ,rarigenom exporten från de krigförande länderna kan mer eller
nlindre omöjliggöras.

Om vi kunna få in kol och koks från Tyskland i den omfattning,
som är förutsedd i handelsavtalet, har man icke anledning att se så
mörkt på situationen, enär det då torde bli möjligt för oss att med
det tonnage, som vi ha till förfogande, avhämta de l{v~ntiteter, som
vl kOIIlma att behöva från andra leverantöriänder.

Vi ha tänkt stoppa upp leveranserna av l{ol och koks för central
uppvärmningsändamål, I1är vi komma in i maj månad, för att istället
under sommarmånaderna lägga i lager allt vad som kan importeras
för detta ändamål. Man blir därigenom rustad med största möjliga
lagerk,rantiteter. TillsamInans med det beredskapslager av ved, som
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.är avsett att uppläggas, böra vi kunna gå mot nästa säsong med
större tillförsikt än vad fallet var hösten 1939.

Jag skall kanske också något beröra den kritik för vilken kolnämn
den varit utsatt under sin hittillsvarande verksamhet. Det har mång
faldiga gånger sagts, att kolnämnden hindrat import. Detta påstående
kommer sig därav, att kolnämnden i enlighet med givna instruktioner
skall pröva inköpspriser och frakter, innan licens medges. Det har
natllrligtvis många gånger inträffat, att kolnämnden vägrat godkänna
ett prelinlinärt uppgjort fraktavtal, därför att nämnden ansett, att
fral{tell; v'arit för hög. Jag vill emellertid erinra om, att detta icke
innebär, att man därmed har avvisat fartyget, ty det ligger i själva
underhandlingstekniken, att redaren oftast begär mer än. han tänkt
sig skola få, och man får ju då försöka pruta ned frakten. Jag tror
icke, att jag gör mig skyldig till någon överdrift, om jag säger, att i 90
fall av 100 ha de båtar, som vi vägrat godkänna, komlnit tillbaka med
lägre frakt. På detta sätt ha mycket betydande summor sparats.

Det bästa beviset för att kolnämnden icke vidtagit alltför restrik
tiva åtgärder, när det gällt importen, torde väl de uppgifter vara,
som jag förut lämnat om importens storlek. Härav framgår att im
porten oaktat de transportsvårigheter, som förelegat, t. o. ffi. januari
haft normal omfattning.

Jag kan nämna, att n~r jag för 14 dagar sedan var nere i Köpen
hamn, blev jag attackerad av några av de herrar, som handhava kol
importen till Danmark. De påstodo, att det var den svenska kol
nämnden, som förorsakat den kritiska bränslesituationen i Danmark.
Jag svarade, att för mig var det tillräckligt att få bära allsvaret för
förhållandena i Sverige och att jag måste avböja medansvarighet vad
Danmark angick. Man förklarade då, att den svenska kolnämnden
hade varit så generös i sin fraktpolitik, att Sverige berövat Danmark
icke mindre än 200.000 ton danskt tonnage i november och december
månader. Om Danmark fått behålla detta tonnage, skulle några svå
righeter icke uppstått.

Vad kolnämndens fraktkontrollerande verksamhet angår, har nämn
den tillsammans med kolimportörerna bildat en s. k. fraktcentral, som
centralt befraktar allt utländskt tonnage. Det visade sig nämligen, att
så länge importörerna själva sysslade med befraktningarna, uppstod
det en inbördes konkurrens dem emellan, som drev frakterna onödigt
i höjden. Genom den åsta~omna centraliseringen har man kunnat
hålla frakterna betydligt lägre än vad annars skulle varit möjligt.
Trots detta ha frakterna för utländskt tonnage ständigt drivits i höj
den. Vi äre i dag uppe i en frakt från Englands ostkust till svensk
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västkusthamn, som ligger mellan 65 och 70 kronor per ton. I Dan
mark, där man har fri konkurrens mellan importörerna, är man sam
tidigt uppe i en frakt, som varierar mellan 115 och 125 danska kronor
per ton.

Det är nog mången, som undrat, om det icke skulle vara möjligt
att få kol från Amerika. Vi ha tagit in några laster därifrån, men det
har visat sig, att så snart det blir fråga om större kvantiteter, stiga
frakterna mycket kraftigt. För en månad sedan var frakten 14 dollars
per ton men i dag begär man 20 dollars per ton.

Det Ilar stundom framhållits, att en av orsakerna till att tillgången
på koks varit så knapp, har varit, att lagerhandeln låg inne med osed
vanligt små kokslager vid säsongens början. Den, som känner till de
,rerkliga förhållandena, vet emellertid, att man icke, i varje fall icke
med större skäl, kan lasta lagerhandeln för detta förhållande. I början
på förra året fanns ett mycket stort överskott på koks, och prisläget
var mycket svagt. Reservförrådsnämnden köpte då 300.000 ton, som
importerades under sommarmånaderna. Efter ockupationen av Tjecko
slovakiet i medio av mars månad förändrades situationen utomordent
ligt snabbt. Det tidigare överskottet förvandlades till knapphet. All
koks, som fanns, gick i första hand till järnindustrien för rustnings
ändamål. När reservförrådsnämnden efteråt ville köpa ytterligare
kvantiteter, hade man över huvud taget ingenting att erbjuda.
Samma var förhållandet för de svenska l{olimportörerna. När de som
vanligt ..skulle börja bygga upp sina lager lInder vår- och sommarmå
Iladerna, fingo ~e visserligen köpa, men de kunde inte få in kvantite
terna i det tempo, sonl de själva hade önskat..

Under föregående världskrig sjönk vår kolimport under år 1917
och 1918 till endast en tredjedel av importen under 1913. Även om
man hoppas, att det skall bliva ~öjligt att nu kunna upprätthålla kol
impor~en på en högre nivå än under föregående ,rärldskrig, bör man
dock vara beredd på, att densamma kan komma att bli väsentligt
mindre än under normala förhållanden. Om. så skulle ske, torde det
icke kunna undvikas, att importen måste fördelas efter de olika an
vändningsändamålens vikt ur folkförsörjnings- och försvarssynpunkt.

Innevarande vinter har tvingat oss att väselltligt sänka värmestan
darden i våra bostadshus. Vi böra räkna med, att så måste bli för
hållandet även i fortsättningen icke minst därför, att vi näppeligen
få råd att disponera utländska valutor för en kol- och koksimport,
som medgiver upprätthållandet av samma värmestandard, som under
fredliga förhållanden. •
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I det följande yttrade sig:

Landsorganisationens ordförande A" Lindberg: Jag har dristat mig att
taga uppmärksamheten i anspråk några minuter för att säga några ord
om den sektor av vår bränslefråga, som representeras av vedbränslet. Jag
skall försöka ge mig in på den vanskliga historia, som jägmästare Ronge
också var inne på, nämligen förutsättningarna för att man skall kunna
fullgöra det bränsleprogram, som vi nu ha framför oss. Innan jag gör det,
vill jag emellertid ge min anslutning till de synpunkter, som jägmästare
l~onge här anförde. J ag tror man kan säga, att om ·det över huvud taget
är möjligt att anlägga kyliga synpunkter på ett brännande spörsmål, så
har jägmästare Ronge lyckats därmed. Det var välgörande att lyssna till
de synpunkter, han lade fram, och de uttalanden, som han gjorde, som ju
mycket starkt avveko från de uttalanden, som ha gjorts i en hel del av
vår tidningspress. När jag därför nu ger mig in på .detta spörsmål, kom
mer jag icke på något sätt att polemisera mot vad jägmästare Ronge här
anförde, utan fastmera emot vad som kommit till synes i tidningspressen.
Där har man nämligen framfört den uppfattningen, att det över huvud
taget icke är möjligt för oss att kunna fullgöra vårt avverkningsprogram
i fråga om ved, om vi icke införa vissa tvångsbestämmelser.

Utgångspunkten är icke trevlig, det måste erkännas. Utom det husbe
hovsbränsle, som vi ha använt och som jägmästare Ronge uppskattade
till 10 miljoner kbm, en siffra som jag tror ligger i överkant, och den ved,

"som i vanliga fall saluhålles eller 7 a 7,5 miljoner kbm, ha vi också
att lägga upp en reserv på låt oss säga 9 miljoner kbm. Av den behövliga
totalkvantiteten är enligt jägmästare Ronge ungefär 25 % avverkat, och
vi skulle alltså ha 75 % kvar. Med utgångspunkt från dessa siffror kanske
man icke får förundra sig över att det råder en viss nervositet. Vi veta
ju icke, hur det kommer att gå med vår import av fossila bränslen, och
det är klart, att om denna. stopp'as upp, om det värsta - som kamrer
Bengtsso'n befara.de - inträffar, :blir läget allvarsamt.

Då uppställer sig frågan, huruvida detta läge kan förbättras därigenom,
att man tillgriper tvångsåtgärder. Jag skall då först tala om tvångsåtgär
der emot skogsägarna, vilket ju också har ifrågasatts. Jag kan för min
del över huvu·d taget icke förstå, att några tvångsåtgärder i detta av
seende skola behöva ifrågakomma. Situationen har ju under många ar
varit den, såsom också jägmästare Ronge framhöll, att skogsägarna ha
beklagat sig över att de icke .kunnat finna avsättning för sina v~dsorti

nlent, d. ·v. s. den del av deras skog, som endast duger till vedbränsle.
Detta har medfört, att skogsbrukets ekonomi har varit ganska svag. Un
gefär en tredjedel av det skogsvirke, som man har, har icke kunnat av
sättas, och i den mån det har kunnat avsättas, har det skett till priser,
som icke givit något rotvärde utan kanske t. o. m. i vissa fall ett minus.
Nu-ha vi i ett slag på grund av den militära konflikt, som pågår i Europa,
kommit i den situationen, att skogsägarna kunna få avsättning för denna
del av virket,. och kunna få avsättning för det till priser, som utan tvivel
ge ett ganska gott rotvärde.

Under dessa förhållanden måste jag för min del sätta ett mycket stort
frågetecken, när man säger, att skogsägarna nu icke skulle vara villiga
att göra sitt bästa för att få ut det skogskapital, som de tidigare icke ha
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kunnat göra inkomstbringande. Jag tror det icke. Jag säger som jägmäs
tare Ronge, att jag tror på lojaliteten hos denna del av vårt lands be
folkning. Jag har icke anledning göra något annat, och skulle man få upp
leva något annat, blir det väl icke annan råd än att man, sedan man
verkligen fått erfarenhet härav, tar upp frågan till ny behandling, som
det brukar heta på våra möten.

Vad sedan gäller frågan om tvångsåtgärder gentemot arbetskraften, nå
got som naturligtvis skulle följa tvångsåtgärder gentemot skogsägarna i
spåren, tror jag icke heller, att man skulle vinna något på det. Över huvud
taget tror jag, att man endast förlorar på att tillgripa tvångsåtgärder
av något slag. Vi ha försökt att få ett grepp om hurudant läget för när
varande är lite i skogarna. Skogs- och flottningsarbetarförbundet har gjort
en undersökning, som nu föreligger och som visar, att det råder ganska
stor brist på arbetskraft inom vissa distrikt. Detta gäller framför allt
Sundsvallsdistriktet, som omfattar Indalsälvens oeh - Ljungansmed
Gimåns vattenområden, och ,det gäller också Dalälvarnas distrikt. Där
ifrån har man kort och gott meddelat, att det råder stor brist på huggare,
Iuen däremot icke på körare. I övrigt variera förhållandena ganska myc
ket. Inom en del distrikt föreligger över huvud taget ingen brist på arbe
tare och i en del distrikt kan det föreligga brist på arbetare på vissa
områden men icke på' andra.

Beträffande avverkningsprogrammets genomförande, som ,man också
har försökt få ett grepp om, säges, att i varje fall på bolagshåll råder det
icke någon fruktan för att man icke skall få sitt avverkningsprogram i
fråga om gagnvirke genomfört. Den köld, som vi ha upplevat, har ju spe
lat oss många spratt och bl. a. ha också skogsavverkningarna blivit för
svårade. Detta gäller framför allt ,de områden, där man måste barka vir
ket, vilket i låg temperatur blir ett mycket krävande arbetsmoment.
I stort sett tycks man emellertid ha kunnat fullfölja sitt program på nor
malt sätt.

I fråga om de enskilda skogarna, alltså de mindre skogarna, brukar
man i vanliga fall ha sin avverkning klar i slutet av februari eller början
av mars, och det räknar man med att kunna ha även i år. I södra delen
av landet är gagnvirkeshuggningen snart färdig, och där kan man alltså
nu på allvar gå in för vedhuggningen.

Sedan ganska lång tid tillbaka ha ju våra skogstrakter varit ganska
överbefolkade. Det har varit mycket svårt att få full sysselsättning åt
folket där uppe i skogarna. På sina håll har befolkningen räckt till
t. o. m. vid de tider, när arbetskraftsbehovet har stått på toppunkten,
alltså under den egentliga avverkningssäsongen. Sedan den säsongen är
slut, har en mycket omfattande arbetslöshet inträtt, en arbetslöshet, som
på sina håll har börjat inträda redan i mitten av mars månad. Nu räknar
man med från arbetarhåll, att på grund av det utökade vedhuggnings
programmet skall sådan arbetslöshet icke behöva inträda i år, utan man
skall få fortsätta med skogsarbetet under mars, april och maj -och kanske
t. o. m. under juni. Jag tror därför man kan utgå från den förutsättning
en, att trots det omfattande program, sonl vi måste fullfölja, skall det
kunna fullföljas på normalt sätt.

Utom de egentliga skogsarbetarna ha vi också en reserv i byggnadsar
betarna, vilka utan tvivel komma att bli arbetslösa i ganska stor ut-
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sträckning. Det har påpekats, att byggnadsarbetarna hittills icke ha ve
lat gå ut. i skogarna under vintern, men det må ju vara förklarligt, efter
som de i mycket stor utsträckning äro ovana vid skogsarbete och den
våldsamma kylan verkat avskräckande. När det blir bättre väderlek och
längre dagar och bättre förutsättningar över huvud taget för att utföra
arbetet, torde man nog också kunna förutsätta, att i varje fall en stor
del av dessa arbetslösa byggnadsarbetare i vårt land skola kunna frivilligt
överföras till skogsarbete.

Det är dessa synpunkter, som jag skulle vilja lägga på frågan om full
följandet av vedprogrammet. Jag kan sluta med att instämma i vad jäg
mästare Ronge också framhöll i slut~t av sitt inledningsanförande, näm
ligen att vi naturligtvis ha all anledning att räkna med full lojalitet i
fråga om detta viktiga arbetes utförande såväl från skogsägarnas som
från skogsarbetarnas sida.

, Civilingenjör C" F" Liden: Jag dristar mig också att säga några ord i
anslutning till inledningsföredragen. För ungefär ett år sedan fick jag
under en utlandsresa taga del aven ny pannkonstruktion och eldningsap
parat. Detta gav mig sedermera anledning att titta litet närmare på vissa
värmevärden och kostnaden per värmeenhet. Jag skall be att få lämna
några siffror härom, som kanske kunna vara av aktuellt intresse för fas
tighetsägarna.

I Värmeenheter Förkrigspris Kostnad per Vikt per hl
värmeenhetper kg. per ton i kr. (koks = 100)

i kg.

Koks ......... ..... 7,000 50 100 47

Småkol ........ ... . . 6,500 30 63 72

Antracit, fyror .. . . . . . . 7,800 42 74 74

Stora ångkol ......... j' 6,700 32 66 72

Tjockolja ..... .... 9,900 65 91 -
Vanlig olja. . . . . . . . . . . 10,000 87 120 -

De pannor och eldningsapparater, som jag gjorde bekantskap med, voro
a.vsedda att eldas med smärre koks, kolstybb, småkol eller antracit. Så
som framgår av tablån är kostnaden per 'värmeenhet' betydligt lägre än
för koks. Vid övergång från. eldning med koks till eldning med småkol
reduceras bränslekostnaden med 37 % rent teoretiskt.

Härtill kommer, att man aldrig i en kokspanna kan få samma verknings
grad som man får vid eldning med små kol. Kokspannan är vanligtvis
konstruerad för beskickning för hand, medan småkolet kan inmatas auto
matiskt. Inom industrien har man ju sedan länge använt kolstokers och
kedjeroster. Dessa kolstokers ha använts. även för värmeledningspannor,
och många företag annonsera ju om dylika anordningar. De pannor för
småkol, som jag nu syftar på, äro försedda med inmatning uppifrån, under
det att luft tillföres genom fläkt. Därvid kan man också uppnå den för
delen, att man får automatisk regleringsmöjlighet. Man kan låta den ön-
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-skade temperaturen i rummen bestämma, när fläkten skall sättas i gång,
som drar på mera luft, varigenom man får hastigare förbränning. Vid varje
nedgång av temperaturen i lokalerna får man därigenom ökad värmeav
givning från pannan.

Pannor och apparater av den beskrivna typen finnas nu även införda
på den svenska marknaden och borde vara förtjänta av stor uppmärk
samhet. Det finns också försättsapparater, som kunna sättas till framför
redan befintliga pannor. I detta fall sker förbränningen i försättsappara
ten. Kanske skulle vissa stora fastigheter redan under den närmaste tiden
kunna sätta in dylika apparater.

Hektolitervikten för småkol är ungefär 50 0/0' högre än för koks. Antalet
värmeenheter per hektoliter blir för koks 329.000 men för småkol 468.000.
Ett fartyg med visst lastutrymme skulle alltså ku.nna tillföra landet 50 0/0
mera värmeenheter genom att taga småkol istället för koks. Jag är enlel
lertid icke så pass sakkunnig, att jag kan avgöra, om det verkligen är möjligt
för fartyget att fylla hela sitt lastutrymme med småkol i stället för koks.
Ett fartyg, som kan lasta in 2.000 ton koks, kan kanske "icke lasta in 3.000
ton småkol.

Med den nya typ av pannor och försättsapparater, som jag ·här har talat
om, har det visat sig, att man kan spara ungefär 50 0/0. Enligt kamrer
Bengtssons :uppgift förbruka vi för uppvärmningsändamål cirka 1,5.miljo
ner ton koks per år. Det motsvarar alltså enligt förkrigspriser ett värde av
75 miljoner kronor per år. Ungefär hälften härav borde alltså kunna sparas
genom användning av rationella pannor och eldningsapparater. Givetvis
är anskaffningskostnaden för dessa pannor större, .men denna högre kost
nad skulle snart betala sig.

Kamrer Bengtsson framhöll, att efter annekteringen av Tjeckoslovakiet
hade det skett ett omslag på koksmarknaden. Det var svårt att få leve
ranser avkoks, emedan denna i första hand gick till vapenindustrien och
liknande ändamål. Jag undrar, om det icke vore lättare att få in stora ång
kol, som man sedan skulle kunna krossa ned till mindre kol och som så
lunda skulle kunna användas för uppvärmningsän.damå1. Jag kan nämna,
att de pannor, som jag har talat om, i Frankrike och Belgien ha fått oer
hört stor användning, vilket kanske delvis berott på att de äro avsedda
för eldning med mindervärdigt bränsle. Möjligen skulle också vårt svenska
kol kunna komma bättre till sin rätt i sådana pannor.

Vidare vill jag framhålla, att dessa pannor med sina överliggande be
hållare för bränslet tyckas kunna användas även för eldning med sågspån
eller stybb och möjligen också med flis och torv. Beskickningen på en så
dan panna brukar alltefter behållarens storlek ske en gång per dygn, en
gång vartannat dygn eller en gång vart tredje dygn. Det finns för övrigt
också konstruktioner, vid vilka slaggningen sker automatiskt. Pannan har
två eldroster och för slaggning drar man helt enkelt i en spak.

Eftersom herr Lindberg talade om skogsägarna, skall jag tillåta mig att
tala OID, vad min far skrivit till mig i den frågan. Jag hade i ett brev till
honom sagt, att jag hoppades, att han nu skulle komma att avverka ved.
Vedavverkningen har förut varit ett stort bekymmer i. västra Värmland,
där han bor. Veden har under normala förhållanden icke haft något som
helst värde, och i vissa skogstrakter har icke ens sulfatveden givit något
rotvärde. Han svarade mig, att så snart han kunde få arbetskraft, skulle
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han bli innerligt glad över att få driva ut ved. Det tillfället kommer, för
modar jag, sedan den normala virkesavverkningen ägt rum. Skogsägarna
ha vanligtvis relativt tidigt på hösten gjort upp avtal med virkesuppkö
parna och förbundit sig att driva ut så och så mycket under säsongen.
Detta virke måste avverkas under vintern. Man kan nämligen icke av
verka det alltför sent, om det skall kunna användas exempelvis vid såg
verken. I,och ID_ed att denna virkesutdrivning blivit klar, kommer säker
ligen också arbetskraft att finnas tillgänglig för vedhuggningen.

Riksdagsman Arvid Jonsson: I anledning av jägmästare Ronges och
herr Lindbergs anföranden .i vedfrågan skulle jag vilja framhålla, att vi
skogsägare äro alldeles på det klara med att vi måste göra vad som i den
na situation kan göras för att skaffa ved. Man måste emellertid konstate~

ra, att statsmakternas behandling av denna -fråga har utgjort en hämsko
på den avverkning, som varit nödvändig. Från skogsägarhåll frågade man
sig i höstas, om det fanns utsikter för att de kostnader, som man måste
lägga ned på arbetslöner och frakter vid vedavverknillg, skulle kunna åter
bekommas, så att det verkligen skulle löna sig att sätta i gång vedavverk
ning. I stora delar av vårt land har det ju varit så under tidigare år, att
det ekonomiska resultatet av vedhuggningen i bästa fall blivit plus minus
noll eller rent av underskott. Därför väntade man länge på att få det för
lösande ordet från vednämnden och statsmakterna. Det kom visserligen
så småningom, men först sedan avverkningssäsongen på hösten var så gott
som slut. Att nu vid denna långt framskridna tid framskaffa den reserv
av bränsle, som otvivelaktigt behövs, kräver ovillkorligen krafttag. De
högre priserna komma naturligtvis i mycket stor utsträckning att stimule
ra till större avverkning. Man måste emellertid betänka, att den för ved
a.vverkning gynnsammaste tiden redan har gått till spillo. Man brukar
hugga upp bränslet på hösten för att sedan föra ut det på snön till väg,
så att veden är tillgänglig vid nästkommande bränslesäsongs början. Om
vi nu endast lyckats komma upp till en avverkning av 25 il, 30 % av be
hovet, återstår ju avsevärda kvantiteter, som måste avverkas under inne
varande vår och under försommaren. Det kommer att ställa stqra krav på
arbetskraft, krav som jag är övertygad om i vissa delar av landet bli
myeket svåra att tillfredsställa. Dessutom blir uttrans:porterandet av des
sa avsevärda kvantiteter till farbar väg ett särskilt problem, när det icke
har kunnat ske under vintern. -. Det måste nu ske under sommaren och
hösten, då jordbrukarna i mycket stor utsträckning äro upptagna av att
sköta sina jordbruk.

Vi skogsägare äro givetvis tacksamma för de uttalanden, som gjordes
a.v jägmästare Ronge och av herr Lindberg beträffande skogsägarnas loja
litet, och jag har endast velat påpeka de oerhörda svårigheter, som äro
för handen att inom den tid, som föreligger, framskaffa den nödvändiga
bränslereserven.
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Byråchefen Alf Johansson inledde aftonens diskussion med ett
föredrag om

Levnadskostnadsindex.

Det förhåller sig med levnadskostnadsindex på samma sätt som med
många andra instrument, som handhavas av experter till allmänhetens
betjänande: de väcka föga intresse och anammas som självklara, då
de fungera störningsfritt under »normala» förutsättningar, men bli
a.ktuella och framdragas till allmänt besl{ådande, diskuterande och
möjligen begabbande i tider av påfrestningar och trassel, då skicket
som regel är som minst presentabelt. Det är naturligtvis ingen tillfäl
lighet utan ett uttryck för praktiska intressen och behov, att index
beräkningar över levnadskostnadernas utveckling i mera systematisk
form först togos upp under förra världskriget med dess oroliga pris
förhållanden och då ivrigt studerades och kommenterades. Under tider
av lugnare prisutveckling, såsom lIn·der de två decennierna mellan
storkrigen, är det väl huvudsakligen statstjänstemännen, som äro
»indexmedvetna», under det att för övriga grupper de egna nominal
inkomsternas förändringar i intresse dominera över levnadskostnader
nas förändringar, trots att på längre sikt dessa senare otvivelaktigt
haft st~rre betydelse för levnadsstandardens utveckling än de förra.

Prisutvecklingen under det senaste året och kanske än mer farhå
gorna för den kommande prisutvecklingen samt framför allt den vid
gade tillämpningen av indexlönesystemet har i hög grad ökat betydel
sen av levnadskostnadsberäkningarna och skärpt kraven på beräk
ningsmetoderna. Samtidigt har emellertid de starka förskjutningarna
i varutiligångar och priser samt ransoneringar och andra åtgärder för
reglering av konsumtionen skapat nya svårigheter i indexarbetet och
i vissa fall omöjliggjort en strikt tillämpning av hittills gällande regler
för beräkningen av levnadskostnadsindex.

De extraordinära förutsättningar för såväl försörjningen med lev
nadsförnödenheter som prisutvecklingen, vilka skapats genom avspärr
ningen och andra ekonomiska konsekvenser av krigstillståndet, ha
motiverat krav på förändringar i indexberäkningen. Dessa krav ha

6 - Nationalik. För. Förh. 1940. 404083.
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hämtat sin styrka ur det förhållandet, att levnadskostnadsindex tjä
nar som instrument för lönereglering och därmed har en vittgående
praktisk betydelse för utvecklingen av pToduktionens lönekostnader,
av den konsumtiva köpkraften samt av den allmänna prisniv~n.

Argumentet för »rensat» index har som ,bekant förts ungefär efter
följande linjer: Det allmänna försörjningsläget har försämrats; av
spärrningen och försvarsberedskapen ha minskat de reala resurser,
som kunna tjäna de vanliga konsumtionsbehoven. En inskränkning
av den totala konsumtionen är ofrånkomlig och denna måste i högre
eller lägre grad - allt efter bärkraft - ·delas av alla befolkningsgrup
per utom de allra sämst ställda. Kompensation för sådan levnadskost
nadsstegring, som ger uttryck åt försörjningslägets försämring kan
därför icke krävas. Om ett levnadskostnadsindex användes för in
komstregleringsändamål ·bör det därför så konstrueras, att det endast
ger utslag för de prisstegringar, som överstiga vad som är uttryck för
landets försämrade försörjnin,gsmöjligheter och de höjda skatterna.
I allmänhet har med denna motivering yrkats, att importprisstegring
samt stegring av direkta och indirekta skatter icke' skola påverka
levnadskostnadsindex.

Att i den diskussion om »krigsrensad» index, som under föregående
höst fördes, särskilt avseende kom att fästas vid sådan prisstegring,
som berodde på fördyring av importvarorna, är naturligt. Importför
dyringens primära betydelse för prisutvecklingen var i det skedet
uppenbar; de försämrade importbetingelserna gav det mest påtagliga
exemplet på försämringen idet reala försörjningsläget.

Det förefaller dock icke lämpligt att låta modifikationer i beräk
ningen av levnadskostnadsindex bli beroende av huruvida prissteg
ring på ·en viss vara kan härledas ur importfördyring eller icke.

Det lär för det första vara omöjligt att i praktiken alltid avgöra om
och i vilken grad höjning av priset på en vara, som ingår i indexbud
geten, beror på de försämrade importvillkoren. I fråga om förbruk
ningsvaror, som införas i färdig form, må detta vara möjligt, ehuru
även beträffande dessa prissättningen kan och - när det gäller ur för
sörjningssynpunkt viktiga varor - faktiskt kommer att påverkas av
regleringsåtgärder, vilka i och för sig icke helt bestämmas av hur myc
ket mera importen kostar folkhushållet. Prispolitiskt och försörjnings
politiskt motiverade regleringar göra de priser, inför vilka konsumen
ten ställes, till något annat än ett uttryck för landets genom avspärr
ningen försämrade försörjningsläge. När prisbildningen på konsum
tionsvarumarknaden endast indirekt påverkas av importfördyring,
genom höjda priser på importerade råvaror, användning av dyrare
inhemska ersättningsråvaror och -bränslen, produktionsbegränsning,
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varuförknappning och knapphetsprisstegring till följd av brist på
importråvaror o'. s. v., blir det uppen!barligen än mera svårt att skilja
ut den prisstegring på den färdiga konsumtionsvaran, som kan sägas
betingad av importvillkorens försämring, och svårare ju längre tid
importavspärrningen har bestått och de därav betingade verkningarna
på den in·hemska produktionsstrukturen och det in1hemska prissyste
met hunnit arbeta sig igenom. Man ställes då inför en prisstatistisk
uppgift, som torde vara praktiskt olöslig.

Man kan för det andra ifrågasätta, om det finnes skäl att ställa
ilnportfördyringen i en särställning, när det gäller modifil{ationer av
indexberäkningen med hänsyn till det försämrade försörjningsläget.
Denna försämring är visserligen i hög grad betingad av avspärrnings
läget, men det är uppenbart att även andra, icke direkt med import
villkoren sammanhängande omständigheter, som på varierande sätt
kunna inverka på prisutvecklingen, kunna sägas ge uttryck för den
folkhushållets sänkta produktivitet, som blivit en följd av krigstill
ståndet. Vid en penningpolitisk målsättning, enligt vilken utveck
lingen av nominalinkomsterna icke skall innebära kompensation för
levnadskostnadsstegring, som är uttryck för landets försämrade för
sörjningsmöjligheter, måste ·givetvis dylika omständigheter inrangeras
i samma grupp av prisstegringsfaktorer som importvillkoren. Om
exempelvis på grund av tvingande omständigheter (brist på arbets
kraft eller materialo. s. v.) produktion för försvarsändamål måste ske
på bekostnad' av produktion, som direkt tillgodoser den löpande kon
sumtionen, och därigenom - oavsett importlördyring - vissa lev
nadsförnödenheter bli knappare och fördyras, är det icke överensstäm
mande med nämnda penningpolitiska målsättning, ur vilken kravet
på utrensning av importprisstegring härledes, att en sådan fördyring
kompenseras.

Det torde för övrigt överhuvud icke vara praktiskt möjligt att kon
struera en levnadskostnadsindex på sådant sätt, att den kan sägas ge
ett säkert uttryck för en viss penningpolitisk målsättning. Konstruk
tionen aven index, som exempelvis ger utslag för prisförändringar, som
bero på höjd ersättning åt inhemska produktionsfaktorer, men icke
för prisförändringar, som ge uttryck för sänkt produktivitet, skulle ha
att övervinna alla de synnerligen omfattande praktiska svårigheter,
som möta statistiska beräkningar av produktiviteten - svårigheter,
som med anständig approximation kanske kunna bemästras genom
tidsödande, omfattallde u'ndersökningar men knappast vid beräkningen
aven fortlöpande, kvartalsvis redovisad levnadskostnadsindex.

Sist och viktigast på tal om den »rensade» levnadskostnadsindex:
Från löntagaren-konsum'entens sida sett har levnadsl{ostnadsindex
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sitt intresse såsom - i sin relation till inkomstindex - ett mått på
levnadsstandardens förändringar, oavsett om dessa utgöra ofrånkom~

liga konsekvenser av folkhushållets försämrade läge eller icke. I en
indexkonstruktion av här ovan diskuterad typ har denna synpunkt.
helt lämnats åsido och därmed har också levnadskostnadsindex'
mening ur löntagare- och konsumentsynpunkt till stor del gått för
lorad. Även vid allmänt genomförd indexreglering av penninginkom
ster torde det vara för mycket begärt, att en levnadskostnadsindex
skall kunna tilldelas rollen som penning- och försörjningspolitiskt en
hetsinstrument, som avgör vilka prisstegringar som skola kompenseras
och vilka icke. Lönepolitikens, jordbrukspolitikens o. s. v. vanliga 
eller ovanliga - medel kunna icke ersättas aven automatisk index
reglering, hur än index är konstruerad. Och levnadskostnadsindex bör
icke berövas sin funktion att tjäna som mått på levnadsstandardut
vecklingen.

Levnadskostnadsind'ex' konstruktion bör icke bestämmas av löne
politiska överväganden, vilka kunna och böra växla från tid till tid
efter omständigheter, som ur konsumentens levnadskostn'adssynpunkt
äro tämligen ovidkommande. Hänsynen till det allmänna försörj.nings
läget och till de penningpolitiska riskerna bör ankomma på lönepoliti
ken, såsom 'd·en föres av organisationerna på arbetsmarknaden, och vid
ett indexlönesystem ges uttryck i t. ex. reglerna för eftersläpning och
kompen'sationsgrad.

Att frågan om modifikationer i indexberäkningarn'a nu tagits upp
- jag tänker härvid på det förslag, som för några dagar sedan avläm
nades av socialstyrelsen - är en sak, som inte behöver och rent av
inte bör ses i sammanhang med den diskussion om »rensat» index, som
utgick från förutsättningarna under föregående höst. Omprövning av
indexmetoderna ha tvingat sig fram dels på grund av de skärpta krav
på praktisk rimlighet, som ställts på indexberäkningarna, dels på
grund därav, att det helt enkelt blivit tekniskt omöjligt att utan modi
fikationer fullfölja beräkningarna efter hittills tillämpade regler.

Huv'udregeln vid indexberäkningarna har varit och är att levnads
kostnadernas förändringar mätas genom förändringarna i de samman
lagda kostnaderna för en konsumtionsbudget av viss storlek och sam
mansättning, så och så mycket mjölk, så och så mycket bränsle, så
och så mycket gångkläder o. s. v. Denna konsumtionsbudget har upp
ställts med ledning av undersökningar av ett antal arbetar- och lägre
tjänstemannahushålls faktiska konsumtions- och utgiftsförhållanden
år 1933. D,et därav konstruerade »normalhushållet» antages bestå av
två vuxna och två a tre minderåriga barn, antages ha en inkomst av
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f. n. mellan 4.000 och 4.500 kronor, och dess konsumtionsbudget, fast
slagen i författning, utgör grunden för levnadskostnadsberäkningarna,
bildar det viktsystem, genom vilket olika prisförändringars relativa
betydelse för levnadskostnadsutvecklingen avgöres. Förändringarna
i levnadskostnaderna mätas sålb.nda genom att man från tidpunkt till
tidpunkt följer hur utgifterna för detta 'hushåll skulle utveckla sig,
om hushållets konsumtion bevarades till sin "storlek och sammansätt
ning oförändrad.

I ett dylikt beräkningssätt ligger giv,etvis - liksom i varje index
konstruktion - ett visst mått av godtycke; definitionen av »levnads
kostnad» är konventionell. En levnadskostnadsberäkning, som kan
vara adekvat för hushåll i visst inkomstläge och med vissa konsum
tionsvanor, behöver inte vara det för hushåll i andra inkomstlägen och
med andra konsumtionsvanor. Det viktigaste i detta sammanhang är
emellertid, att man i den nu tillämpade m'etoden med fasta vikter
icke tager någon som helst hänsyn till att förändringarna i konsument
hushållens utgifter för levnadsförnödenheter påverkas icke endast av
förändringarna i de absoluta priserna utan också av hushållens egen
mer eller min·dre rationella anpassning till förskjutningar i relativa
varutiligångar och relativa priser; härtill återkommer jag i det följande.

Det är .klart att om en eller flera varor, som ingå i normalhushål
lets konsumtionsbudget, helt försvinna ur marknaden, det blir omöj
ligt 'att strikt tillämpa beräkningen enligt fast-vikt-metoden. Detta
har hänt beträffande några varor - ännu så länge icke många 
sedan förra·. hösten: gula ärter, som försvunno under vintern, bananer,
margarin i och med ]}egleringen i våras, på sistone islandssillen. Hade
det gällt ett fåtal varor av oväsentlig betyd'else i budgeten, hade det
inte funnits ·anledning att göra någon affär av saken; man kunde till
fälligt ha klarat sig genom provisorier i förhoppning att de försvunna
varorna snart skulle uppträda på nytt. De fall som inträffat äro emel
lertid av ingalunda oväsentlig betydelse och framför allt: man måste
vara beredd på den eventualiteten att i fo~tsättningen i allt fler och
allt mera viktiga fall ett strikt fullföljande ~v fast-vikt-metoden kom..
mer att vara omöjligt.

Ett exempel på de svårigheter, som kunna uppstå når varor för
svinna ur marknaden till följd av att tillgången upphört eller på grund
av offentliga åtgärder, ger margarinregleringen i våras.' I normalhus
hållets budget -ingår en viss kvantitet smör och en viss något större
kvantitet margarin. Genom regleringen försvann den senare varan ur
marknaden, under det att samtidigt priset på smör rabatterades. Det
blev nödvändigt att göra en avvikelse från den föreskrivna metoden
vid beräkningen av levnadskostnaden för matfett, eftersom man inte
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gärna kunde fingera konsumtion aven vara, som icke lagenligt var till
gänglig och för vilken dessutom intet aktuellt pris fanns i marknaden.
Härvid kunde man välja mellan en rad förfaringssätt, av vilka intet
kunde göra anspråk på företräde på indexteoretiska grunder. Resulta
ten av möjliga alternativa beräkningsmetoder varierade starkt och 
då kostnaden för matfettet är en betydande post i utgiftsbudget·en 
även på totalindexen skulle valet av den ena eller den andra metoden
ha givit skillnader, som i kritiska situationer kunnat få vittgåendeprak
tisk betydelse. Det torde under sådana förhållanden kunna anses själv
klart, att nödvän·diga modifikationer i beräkningssättet icke böra göras
på från fall till fall provisoriskt tillyxade grunder; ,det kräves regler
för hur modifikationerna skola göra;s.

I andra fall kunna förfaringssätt, som under ordinära förhållanden
kunna vara acceptabla trots en viss godtycklighet, därför att denna
saknar praktisk 'betydelse, under sådana förhållanden vi nu ha att
räkna med, lämna uppenbart orimliga resultat. Sålunda medförde pris
stegringen på äpplen un-der andra kvartalet, då äpplekonsumtionen
nästan är lförsvunnen, i år en verkan på levnadskostnadsindex, som var
lika stark som verkan av hela prisstegringen på bränsle och lyse under
förra vintern.

Det är av det som här anförts klart, att modifikationer i indexmeto
derna måste göras. Att yrkanden härom nu framställts, är så litet ett
uttryck för en önskan att »manipulera» indexen att det tvärtom inne
bär ett krav, att det uppställes regler för de modifikationer i beräk
ningssättet, som omständigheterna själva göra nödvändiga.

Av omständigheterna betingade svårigheter eller omöjligheter i
indexarbetet göra sålunda -en omprövning nödvändig. Vid den om
prövning, som nu är i gång, har även frågan om skatterna's plats i
indexberäkningarna tagits upp. Denna fråga kan icke på samma sätt
som de fall j1ag nämnt sägas vara framtvingad av in'dextekniska skäl.
Motiveringen för utrensning av skatter ur levnadskostnadsindex är av
fristående karaktär. Huruvida skatter böra medräknas är en fråga,
som icke på samma sätt som de nämnda fallen berör levnadskostnads
index' statistiska konstruktion. I många länder inrymmas icke skat
terna i in·dexberäkningen. D-et är överhuvud godtyckligt att i levnads
kostnrudsindex inbegripa skatterna, vilka rimligtvis kunna räknas som
en minskning av d·en enskildes fritt disponibla inkomst, sonl konlpen
seras av ökade prestationer från de offentliga organens sida. Skola
skatterna m'edräknas, ·bör i den levnadsstandard, som indexen skall
mäta, inräknas det reala värdet av statens och kommunernas tjänster,
eller också bör skatten behandlas som ett pris på en viss kvantitet,



normalhushållets, av offentliga tjänster, så och så mycket försvar, så
och så mycket rättsskydd, så och så mycket sjukvård o. s. v. Det
säger sig självt, att .dylikt är praktiskt onlöjligt att genomföra. Bort
tagandet av skatterna ur index är under alla omstän·digheter motive
rat, om än icke såsom vissa andra modifikationer nu framtvingat av
indextekniska skäl. Då emellertid en omprövning av indexmetoderna
nu är nödvändig, kan det anses lämpligt att i sammanhanget genom
föra operationen att utrensa skatterna, i synnerhet som detta av andra
än indextekniska skäl, särskilt penningpolitiska, är starkt påkallat i
nuvarande läge.
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En levnadskostna;dsin·dex bör vara ett mått på levnadsstandard.
Det ideala kravet är att den lämnar S\Tar på frågan: hur mycl{et skall
min in1komst förändras, för att vid den och den prisutvecklingen min
levnadsstandard skall vara ·oförändrad - vare sig nu detta är möjligt
eller inte. Men då är frågan: hur definiera levnadsstandard och föränd
ring i levnadsstandard? Det är i själva verket samma fråga som den
gamla frågan i ekonomisk teori: hur mäta nyttan? Åtskillig ännu flo
rerande indexmetafysik har sin grund i en ekonomisk-teoretisk meta
fysik från ett gånget århundrade.

Det finns ingen metod att på ett entydigt sätt statistiskt bestämma
levnadsstandard och dess förändringar. I varje statistisk indexkon
struktion ligger, lättare eller svårare åtkomligt, en definition av be
greppet »oförändrad levnadsstandard». Men d-en statistiska defini
tionen har naturligtvis inget egenvärde eller någon bindande, normativ
karaktär. Man måste plocka fram den i indexformeln gömda be
stämningen av levnadsstandardsbegreppet och pröva hur det står sig
inför en vettig, vardagsförnuftig prövning.

Såsom jag nyss nämnde, beräknas levnadskostnadsindex nu på b:asis
aven viss, oförändrad konsumtionssammansättning, normalhushållets.
Oförändrad levnadsstandard betyder här alltså helt enkelt bevarandet
av just den konsumtionssammansättningen, oberoende av hur priserna
förskjutas inbördes och varutillgångarna växla. Konstruktionen tager
ingen hänsyn till den anpassning av konsumtionssammansättningen
som ständigt sker, till den »aktiva hushållning» - för att begagna
ett nyinfört slagord - som onekligen för ett praktiskt bedömande
ter sig som ett viktigt med·el att bevara eller höja levnadsstandarden.
Den är egentligen en förolämpning särskilt mot alla dugli'ga husmöd
rar. I synnerhet i en situation, då 31k·ut brist på vissa varor föreligger
eller befaras och reglerande ingrepp i varufördelningen gjorts eller
väntas och sålunda konsumtionssammansättningen icke kan förbli
oförändrad, måste en sådan levnadskostnadsberäkning anses vara
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tämligen verklighetsfrämmande. Då beräkningen icke tager hänsyn
till den det enskilda hushållets anpassning, som sker såväl genom fri
villig förnuftig ekonomisering som genom offentliga regleringsåtgärder,
ger den systematilskt för höga värden för en levnadskostnadsstegring.

Den godtyckliga, orealistisk'a karaktären av den hittills tillämpade
metoden att beräkna levnadskostnadsindex belyses aven jämförelse
mellan resultaten av de två första etapperna i de fortlöpande konsum-

. tionsundersökningar, som utföras under samarbete mellan socialsty
relsen, statens institut för folkhälsan och livsmedelskommissionen.
Dessa två första undersökningar, omfattande vardera en fjortondagars
period och avseende 400 iL 500 hushålls livsmedelsförbrukning, hän
föra sig till februari respektive maj månad detta år. Just under perio
den från februari till maj steg kurvan för livsmedelskostnaderna enligt
den officiella beräkningen som brantast sedan krigsutbrottet förra
hösten. Index för livsmedelskostnader den 1 mars, som bygger på
priser från senare delen av februari, då den första kostnadsundersök
ningen utfördes, var 125. Livsmedelskostnaderna den 1 juni, 'beräk
nade på priser från tiden för den andra kostnadsundersökningen, be
tecknas med indextalet 132. En stegring på omkring 6 procent regi
streras sålunda under denna tremånade~speriod.

Utgifterna för livsmedel i genomsnitt per hushåll under 14 dagar var
i februari kronor 65: 10, i maj kronor 64: 30. Den officiella livsmedels
kostnadsiridex till trots hade sålunda de faktiska utgifterna för livsme
del hållits ungefär konstanta eller t. o. m. något sänkts. Sammansätt
ningen av livsmed'elskonsumtionen visa vissa förskjutningar, av vilka
dock de mest påfallande (t. ex. ökning av äggkonsumtionen och minsk
ning ,av fruktkonsumtionen) ärö av l8äsongmässig natur. I vilket fall
som helst hade hushållen lyck!at,s att modifiera sin kOllsunltion på så
dant sätt, att den levnad'skostnadsstegring på 6 procent, som enligt
den officiella indexberäkningen inträffat (under antagande av oför
ändrad 'konsumtionssammansättning) helt undvikits.

Denna eliminering av prisförändringarnas verkan på hUIshåliens fak
tiska levnadskostnader genom anpassning av konsumtionssamman
sättningen skedde utan någon med prisförhållandena sammanhängan~

de sänkning av den riäringsfysiologiska standarden. Kalorivärdet hos
födan var i stort sett oförändrat eller t. o. m. något höjt. (3.816 per
dag och konsumtio,nsenhet i maj mot 3.800 i februari; det kan näm
nas, att den internationella standarden är 3.000.) Tillförseln av mine
ralsalter var praktilskt taget oförändrad. Den enda näringsfaktor, som
vitsar någon beaktansvärd försämring, är vitamin C, vilket väsentligen
beror på apelsinkonsumtionens' säsongmässiga minskning och icke har
med prisutvecklingen februari-maj att göra.



Det ligger i sakens natur, att en kOIlJsumtionsanpassning med be
varad näringsstandard är svår,ast att genomföra för sådana hushåll,
som till följ'd av låg inkomst eller stor familjeförsörjningsbörda ha den
mest pressade ekonomien. Det kan därför vara av intresse att särskilt
undersöka förhållandena för de hushåll, vars förhållanden placera dem
i dennia kategori. Ur de två kostnadsund,ersökningarnas material ha
utplockats de hushåll (51 i februari, 54 i maj), vilka ha en inkomst av
under 900 kronor per konsumtionsenhet och år. En jämförelse avse
ende dessas livsmedelsutgifter och näringsstandard lämnar emellertid
i stort sett ,samma resultat som föregående jämförelse på grundval av
hela materialet. Kalorivärdet per dag och konsumtionsenhet hade från
februari till maj stigit från 3.540 till 3.699, samtliga näringsfaktorer
visa i stort sett oförändrade värden, utom vitamin C, vars nedgång,
som nämnts, är av säsongnatur. Livsmedelskostnaden per hushåll och
14 dagar hade sjunkit från kronor 69:- till kronor 65: 61.Härvid är att
märka att det genomsnittliga antalet konsumtionsenheter per hushåll
inom' denna grupp var något lägr~ i maj än i februari. Elimineras så
väl denna skillnad som skillnaden i kalorivärde per konsumtionsenhet,
kan beräknas, att priset för 3.000 kalorier per konsumtionsenh~toch
dag under 14 dagar i februari var kronorI5:27,i maj kronor 15': 12.Även
för dessa mindre bemedlade hushåll var sålunda den faktiska livsme
delskostnaden vid det senare tillfället i stort sett densamma som eller
något lägre än vid det förra tillfället, trots en officiell, registrerad höj
ning av livsmedelspriserna med 6 procent, och näringsstandarden hade
- bortsett från den av pri'sutvecklingen oberoende, säsongmässiga
försämringen i -C-vitaminförsörjningen - icke lidit skada av den ur
klok hushållssynpunkt antagligen tämligen självklara anpassningen
av konsumtionssammansättningen till varutilIgångar och varupriser
på marknaden.

Om man utgår från, att levnadskostnadsindex skall gälla levande
varelser med förmåga av lanpassning förefaller det, ungefär lika berät
tigat att säga, att levnadskostnaderna mellan februari och maj voro
oförändrade som att de stigit med 6 procent. Det senare är !snarast ett
uttryck för en högst omatem1atisk benägenhet att falla för »siffrornas
makt över tanken» .

Här bör göras den reservationen i fråga om jämförelsen mellan livs..;
medelsprisindex' utslag och de faktiska livsmedelsutgifternas föränd
ringar enligt de fortlöpande kostnadsundersökningarna, att under den
period, till vilken jämförelsen hänför sig, vårmånaderna detta år, vissa
drag i prisutvecklingen- utsatte livsmedelsprisindex för särskilt stora
olycksfall,srisk,er.Speciellt utvecklingen av priserna på' frukt och grön
saker, som under dessa månader spela en ringa roll- i kosten, bidrog
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härvidlag. Men detta utgör ju samtidigt ett exempel på hurusom fast
vikt-metoden vid indexberäkningar kan leda till resultat av uppen
bart verklighetsfrämmande karaktär.

I jämförelsen härovan ha ställts mot varandra den beräkning av lev
nadskostnaderna enligt fast-vikt-metoden, som tillämpas för såvälliv,s
medelsprisindex som allmän levnadskostnadsindex och beräkningell
av de faktiska utgifterna. Det har hävdats, att utgiftsindexens utslag
i det diskuterade fallet väl kan Ila lika stora anspråk på att mäta lev
nadskostnadernas förändring som en prisindex med fasta vikter. Det
är självklart, att ett sådant omdöme inte kan generaliseras, och att
den definition av levnadsstandard, som ligger i en utgiftsindex, använd
som levnadskostnadsindex, icke kan under alla omständigheter accep
teras. En utgift,sindex påverkas ju inte endast av prisernas föränd
ringar, utan även av de konsumerade kvantiteternas. Om exempel
viis dessa överlag skulle sjunka och priserna förbli oförändrade, skulle
utslagen ju endast återspegla en sänknillg av levnadsstandarden. Den
billigaste levnadskostnaden har man när man svälter ihjäl. För ända
mål, där det gäller bestämning av levnadskostnadsförändringar, kan
en utgiftsindex accepteras endast om den kombineras med en objek
tiv eller konventionell, allmänt godtagen bedömnillgsgrund av icke
statistisk art, t. ex. den näringsfysiologiska beträffande livsmedel, den
värmetekniska i fråga om bränsle o. s. v. Den garanti för att index
mäter en oförändrad levnadsstandard, som i en index med fasta vikter
ligger i just den fasta konsumtionssammansättningen, måste, om den
till någon del släppes, ersättas med en annan garanti. Eftersom, som
jag förut utvecklat, det under n·uvarande förutsättningar är nödvän
digt att rucka på det fasta viktsystemet, förefaller det rimligt att man
sök·er en kompromiss mellan det naturliga och delvis ofrånkomliga
kravet att den budget, som ligger till grund för levnadskostnadsbe
räkningen, modifieras med hänsyn till faktiska konsumtionsförskjut
ningar, och det för den enskilde inkomsttagaren-konsumenten lika na
turliga kravet, att den levnadskostnad, som index visar, motsvarar
viss standard med avseende på näring o. s. v. För att nå en dylik lös
ning har man att utgå från den konsumtionsbudget, på vars grund
levnadskostnadsförändringarna beräknas, men, när så är påkallat,
anpassa denna med beaktande å ena sidan av varutiIIgångarnas och
den faktiska konsumtionssammansättningens förskjutningar, å andra
sid·an av standardkraven i näringsfysiologiskt och andra hänseenden.
Den ram, inom vilken sådana förändringar i budgeten får ske, bör
fixeras i så enkla och begripliga regler som möjligt, regler av sådan
art, att de enligt dem gjorda modifikationerna i indexberäkningen
kunna allmänt erkännas som verklighetstrogna.
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Det förslag till modifikationer i beräkningen av levnadskostnads
index, SOlTI socialstyrelsen nyligen avgivit, bygger i huvudsak på

. tankegångar, liknande dem jag här sökt utveckla. En »rensning» av
indexen i den mening, uttrycket oftast haft i diskussionen, d. v. s. efter
orsaken till prisförändringar eller efter prisförändringarnas innebörd ur
folkhushållets produ:ktivitetssynpunkt, avvisas för den officiella lev
nadsk:ostnadsindex' del. Borttagandet av skatter ur indexberäkning
arna motiveras som en åtgärd, som under alla förhållanden är befo
gad. Det ur indexkonstruktionens synpunkt viktigaste förslaget gäller
utbyten av varor inom budgeten i fall av ransonering, när ransone
ringskvantiteten un,derstiger den kvantitet SOlTI ingår i normalhushål
lets budget (detta har hittills icke varit fallet), eller i övrigt vid kon
staterad stark förknappning aven vara. Detta innebär, att fast-vikt
metoden delvis övergives, vilket, som jag tidigare diskuterat, under
nuvarande förutsättningar är i hög grad påkallat och i vissa fall av
rent tekniska skäl nödvändigt. Tiden medgiver icke en detaljbehand
ling här av förslaget; det är att förmoda, att de närmaste veckornas
allmänna diskussion kommer att ge nog av detaljer i indexfrågan.

Det må1ste starkt understrykas, att socialstyrelsens förslag icke syf
tar till utarbetandet aven »krisindex». Samtliga de föreslagna modi
fikationerna kunna motiveras under vilk.a förhållanden som helst, om
det än ligger i sakens natur att deras praktiska betydelse är störst
under tider av snabba förändringar i priser och varutiIIgångar.

Härefter yttrade sig:

Direktör Söderbäck: Under år 1940 har levnadskostnadsindex, såsom
vi veta, haft en vida större betydelse än under normala förhållanden, där
igenom att den har legat till grund för lönesättningen inte bara för stats
tjänstemän utan även för den fria arbetsmarknaden. Huruvida index kan
få denna särskilda. betydelse för framtiden, veta vi ingenting om. Vad
statstjänstemännen angår, uppnådde de redan den l juli i år det maximum
av dyrtidstillägg som har fastställts i författningen, och huruvida syste
met med indexlöner i fortsättningen kan komma i tillämpning för stats
tjänstemän är således beroende av tillkomsten aven ny författning. Vad
den fria arbetsmarknaden beträffar, kan ingen, icke ens den mest invigde,
i denna stund säga, huruvida vi under nästkommande år och framdeles
ha att räkna med indexlöner. Emellertid har socialstyrelsens levnadskost
nadsindex redan under normala tider en viss och till och med ganska stor
betydelse, därför att vid diskussionen angående lönerna, vid lönedebatten,
frågan om levnadskostnadsindex alltid spelar en betydande roll. Oavsett
huruvida levnadskostnadsindex i framtiden kommer att automatiskt ligga
till grund för lönesättningen eller icke, ha alltså parterna på arbetsmark
naden anledning att ägna stor uppmärksamhet åt det av socialstyrelsen
nu framlagda förslaget till ett modifierat index.
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Jag har först i dag fått tillfälle att taga del av socialstyrelsens förslag.
Jag är därför icke beredd att här djupplöja förslaget, utan jag kommer att
begränsa mig till några f~, helt allmänna synpunkter på det. Konstruk
tionen av levnadskostnadsindex är för resten en hel vetenskap. Det fordras
specialexpertis för att man överhuvudtaget skall kunna i en sådan här
debatt göra något inlägg av värde i fråga om detaljerna.

Frågan om ett rensat index väcktes från denna plats vid Nationalekono
miska föreningens sammanträde för omkring ett år sedan. Det var pro
fessor Ohlin, som gjorde det, och vi stå nog i tacksamhetsskuld till honom
för att han på ett så tidigt stadium förde in detta viktiga spörsmål i den
allmänna debatten. Professor Ohlins förslag gick ut på en ganska radikal
rensning, såsom ju också framgått av inledarens anförande. Det var inte
bara fråga om att utrensa direkta och indirekta skatter, utan det var också
fråga om att utrensa den levnadskostnadsfördyring, som betingades av
importvarornas fördyring, och även den av knapphet på hemmavaror be-
tingade levnadskostnadsstegringen.

Det förslag som nu har framkommit tillmötesgår endast till en del det.
Ohlinska förslaget. Det innefattar, som herrarna nu ha hört, en utrens-
ning av skatterna, men det begränsar sig i övrigt till en viss, ganska mått
lig anpassning av index till förändringen av konsumtionsförhållandena. De'
invändningar som ha framkommit emot det Ohlinska förslaget ha gått ut.
på att det var tekniskt ytterligt svårt att realisera, att det lämnade spel
rum för godtycke - jag skulle för resten gärna vilja använda det målande'
ord som inledaren begagnade: lämnar spelrum för manipulationer - och
att det skulle komma att äventyra allmänhetens förtroende, vilket är något
ytterligt betydelsefullt när det gäller en sådan sak som. ett levnadskost-
nadsindex. För min del anser jag dessa invändningar väl grundade. Här
till kommer emellertid en annan synpunkt, som också påpekades av inleda
ren i hans anförande här i dag. Det är den, att det Ohlinska förslaget syf
tade till ett index, vilket skulle kunna användas såsom ett lönepolitiskt.
instrument med uppgift att anvisa - förslagsställaren kanske rent av
menade att avgöra - vilka stegringar skulle kompenseras och vilka icke'
skulle kompenseras. IDetta är emellertid icke levnadskostnadsindex' upp-
gift. Levnadskostnadsindex' uppgift är att registrera levnadskostnadernas.
förändringar med utgående från en viss levnadsstandard. Frågan vilken·
standard som i ett visst ekonomiskt läge kan uppehållas är ett spörsmål,.
som· det tillkommer arbetsmarknadsparterna att i första hand avgöra vid
förhandlingarna om avtalen. Bygger man en uppgörelse på basis av index,.
kommer standardfrågan in vid kompensationsgradens fastställande.

,Om jag således anser, att socialstyrelsen är på rätt väg, då den endast
delvis tillmötesgår de Ohlinska tankarna genom att endast förorda en
utrensning av skatterna men i övrigt begränsar sig till viss anpassning av
index till konsumtionsförhållandenas förändring inom ramen aven viss..
levnadsstandard, så har jag därmed icke sagt att den rensning, som av
socialstyrelsen förordas, är tillfyllest. Åtminstone borde enligt min mening
en rensning kunna verkställas inom den del av levnadskostnadsbudgeten,.
vilken går under namnet »Övriga utgifter». Här förekomma under rubri
ken »Nöjen och förströelser» sådana utgifter som biograf, teater, idrotts~

tävlingar, radiolicens, grammofonskivor m. m., under rubriken »Njutnings-
medel» förekomma tobak och spritdrycker, och under rubriken »Övriga.
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ej specificerade utgifter» förekomma fotografering, mat till hund, katt
eller burfågel. Det är fjärran från mig att vilja missunna mina medmän
niskor några av mig nu nämnda nöjen eller njutningar, men jag tillåter
mig ifrågasätta, huruvida dessa utgiftsposter böra få påverka levnads
kostnadsindex, särskilt under en brydsam tid som den vi för närvarande
leva i.

Jag skulle slutligen vilja framhålla en synpunkt med avseende på den
viktiga frågan om tidpunkten för anknytningen av ett reviderat index
till den gällande indexserien. Såsom torde vara mina åhörare bekant, inne- .
fattar indexavtalet ett rörligt tillägg, vilket icke enbart är rörligt uppåt
utan även rörligt nedåt, och det är enhetliga regler för uppåtrörligheten
och nedåtrörligheten. Under innevarande år ha arbetarna åtnjutit löne
förhöjning på basis av hittillsvarande indexkonstruktion, således även för
inträffad skattestegring. Om nu skatterna utrensas, bortfaller möjligheten
för arbetsgivarna att vid sjunkande skatter, om vi nu någon gång komma
till ett sådant lyckligt sakernas tillstånd, få en därav betingad lönesänk
ning, såvida man inte antingen låter de av socialstyrelsen föreslagna modi
fikationerna få retroaktiv verkan eller redovisar den gamla indexserien vid
sidan av den nya. Enligt min mening är det förra att föredraga, och det
är ju också, om jag rätt förstod framställningen i dag, socialstyrelsens för
slag. En redovisning av den gamla indexserien vid sidan av den nya kan
av psykologiska skäl icke rekommenderas.

Rektor Sjöwall: Jag är en tjänsteman och ganska enfaldig, när det gäller
dessa förhållanden. Jag ber därför om auditoriets överseende med att jag
tar till orda här.

Det har nu talats om index på ett sådant sätt, att man är tacksam
därför. Inledaren framhöll, att han inte har några särskilda syften med
sin framställning; inte heller Socialstyrelsens utredning kan sägas ha några
andra syften än ett, vilket är gemensamt med inledarens, nämligen att söka
sanningen.

Inledaren nämnde, att det är två ting beträffande index, som hittills
varit bestämmande för dess influens på lönesättningen, nämligen kom
pensationsprocenten och eftersläpningen. Det är emellertid ganska egen
domligt, att när i nationalekonomernas följetonger under sistförflutna år
det talats om rensad index, så har - det är naturligtvis icke avsett av
dem, ity att de äro vetenskapsmän och söka sanningen - det lätt kom
mit att förefalla, som om tjänstemännen skulle ha hundraprocentig kom
pensation. Då det i den allmänna diskussionen talats om tjänstemännens
kompensation genom index, har likaledes bland allmänheten, åtminstone
att döma av de samtal jag har hört, den uppfattningen varit gängse, att
tjänstemännens kompensation är hundraprocentig. Det är icke fallet, vilket
jag i denna sal naturligtvis icke behöver upplysa om. Vi ha, heter det,
sjuttiofemprocentig kompensation, men det är icke heller fallet, ty på
grund av eftersläpningen blir den oftast mycket lägre, och såsom det redan
här sagts, ha vi ju kommit till den punkten, att vi inte längre få någon
som helst kompensation för en viss del av levnadskostnadsstegringen.

Socialstyrelsens utredning och förslag har jag, liksom den föregående
talaren, direktör Söderbäck, ännu icke hunnit närmare penetrera. Hur
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tjänstemännen komma att ställa sig till förslagen, kan inte ännu sägas;
förhandlingar därom komma att inom närmaste tiden äga rum. Om den
på området mindre kunnige mannen sätter några små frågetecken, är det
ju något, som sedan kan under diskussionen korrigeras. Då det t. ex. talas
om, att direkta lika väl som indirekta skatter icke skola betraktas sonl
levnadsKostnadselement och att det således är praktiskt möjligt att ut
rensa dem vid indexberäkningarna, sätter jag ett frågetecken. Om jag
t. ex. - jag vill gärna, skolmästare som jag är, konkretisera, och jag tar
exemplen från de områden, som jag känner till - köper en vinterrock,
som kostar 100 kronor, så får jag av denna vinterrock vissa förmåner, en
viss grad av värme o. s. v. 10m sedan priset på vinterrocken stiger, så att
jag t. ex. får betala 150 kronor eller 200 kronor, så s.äges det, att denna
stegring icke skall inräknas i levnadskostnadsstegringen, därför att skill
naden går till skatter, som ur försvarssynpunkt eller ur andra synpunkter
ge mig ett värde, vilket jag icke kan närmare beräkna men som jag i varje
fall kan anse vara mycket stort. Men antag då, att jag stillsamt frågar,
om hela merkostnaden går till att ge mig dessa värden, och att jag därpå
stillsamt svarar: »Sannolikt icke, utan en del av prisstegringen går till mel
lanhanden». Skall då detta, som går till mellanhanden, icke inräknas i lev
nadskostnadsstegringen? En stor del av vad socialstyrelsen hänför till
indirekta skatter torde ibland i det praktiska livet förväxlas med sådana
företeelser, som jag nyss alluderat på.

Om nu tjänstemännen icke ha full kompensation utan ha en sjuttiofem
procentig sådan, om dessutom eftersläpningen ytterligare nedsätter denna
procent och det för de högre tjänstemännen finnes en tredje faktor att
räkna med, i det att de icke få rörligt tillägg på hela sin lön utan äro under
kastade maximering, så måste man väl medge, att index för deras vid
kommande såsom instrument för lönesättningen redan är ganska rensad.
Nu talar jag om statstjänstemän, ty i det s. k. ramavtalet gälla ju icke
dylika begränsningar. Men statstjänstemännen torde kunna med fog påstå
sig redan ha en mycket rensad index. När jag skärskådar socialstyrelsens
utredning och förslag, tycker jag mig finna, att mot den bakgrund jag
nyss dragit upp kan man från tjänstemannahåll pretendera att få full
kompensation, ifall index rensas, såsom nu ifrågasättes. Ty annars blir det
ju först den mycket kraftigt rensade index tjänstemännen redan ha, och
dessutom ytterligare en ny rensning för deras vidkommapde. Det synes
mig inte vara alldeles objektivt riktigt.

En annan reflexion, som man gör vid studiet av utredningen, är, att om
index varit rensad under tiden intill dags dato på föreslaget sätt, skulle
förändringarna ha varit synnerligen blygsamma. Det är inte stora siffer
differenser man finner. I ställer för 124 skulle siffran efter de olika alterna
tiven ha blivit 122, 123, 121. Nyss har talats om, hur en nationalekonom
började denna diskussion, och ett tack har riktats till honom. Jag är också
synnerligen tacksam och ber att få instämma. Jag skulle dock vilja till
lägga, att då nationalekonomerna nu uppnått detta resultat, borde de vara
vänliga att upplysa sin stora och lyhörda läsekrets om det sakförhållande,
som jag nyss påpekade, och i den mån de äro placerade t. ex. i Sveriges
riksdag, när dessa frågor komma till behandling, jämväl visa, att tjänste
männen hittills icke befunnit sig i någon lysande undantagsställning.
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Mitt inlägg är, som jag inledningsvis nämnde, enfaldigt, men det är
också, som man kanske ibland vill säga om enfalden, entydigt. Det är inte
inspirerat av något orakel över en ångande källa utan entydigt och icke
någonting annat.

Statssekreterare Hammarskjöld: När jag tar till orda i denna diskussion
är det därför, att de två sista ärade talarnas inlägg fört in en synpunkt
på föreliggande förslag, som faktiskt icke är riktig. Här har anknutits till
en tidigare diskussion om rensning av index, en diskussion som togs upp
i denna förening av professor Ohlin och som sedan har fortsatts av honom
och en del andra i pressen. Det förslag som nu har framlagts av social
styrelsen har emellertid ingenting, absolut ingenting, med frågan om rens
ning av index att göra.

När professor Ohlin tog upp diskussionen om rensning av index, utgick
han från att index skulle användas som ett ekonomiskt-politiskt instru
ment, och hans tankegång baserades på den uppfattningen, att det ekono
miska läget krävde att alla medborgargruppers inkomster låstes. Man
skulle kunna ge efter på vissa punkter, nämligen i den mån de't inträffade
en försämring av penningvärdet, som icke återspeglade en försämring i
nationalhushållets villkor närmast till följd av stegrade importpriser. Från
denna utgångspunkt kom han fram till att man borde basera lönesätt
ningen på en index, som återspeglade en förändring i själva penningvär
det men däremot lämnade utanför förändringar i samhällets hela försörj
ningsstandard. Det förslag som socialstyrelsen här har framlagt grundar
sig inte på några sådana överväganden. Detta kommer ju klart till synes
i inledarens anförande, när han stryker under, att man eftersträvar en regel
bindning av de omläggningar i fråga om index, som utvecklingen gör nöd
vändiga, vare sig man vill ha dem eller icke, och jag skulle vilja tillägga:
sådana omläggningar av index, som ända sedan dess tillkomst ha gjorts.
och ha betraktats såsom självklara.

Häremot kan naturligtvis invändas, att detta resonemang inte håller
streck, när man tar upp frågan om skatten på det sätt, som här har skett.
Men jag vill stryka under, att inte heller där är det fråga om en rensning
i den mening, som tidigare har debatterats. Redan inledaren påpekade,
att skatterna behandlas mycket olika i olil{a indexberäkningar och i skilda
länder.

Orsaken till att man vill eliminera skatterna ur index kan man uttrycka
på många sätt. Föregående talare ha varit inne på olika formuleringar.
Jag skulle vilja komma med ännu ett försök. Skatteposten är icke ett pris
för en oförändrad kvantitet, utan det är en utgiftssumma för en variabel
kvantitet. Man kan demonstrera det olämpliga i att ge kompensation för
denna utgiftssumma inom ramen för ett prisindex med ett exempel. Vi
kunna mycket väl tänka oss ett samhällstilIstånd, där individens fria kon..
sumtion låge kvar på ungefär samma standard i fråga om kläder, husrum,
nöjen och liknande privat konsumtion, och där hela standardförbättringen
i folkhushållet gick så till, att det allmänna sörjde för, låt mig säga, trafik
till billigare priser, offentliga idrottsplatser, campingområden, bättre
fri skolundervisning, fri sjukvård etc. Det skulle betyda, att hela levnads
standardsökningen i samhället ägde rum inom en socialiserad sektor. Kom..
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mun och stat sörjde för detta, och man skulle få betala det med skatter.
Om då statens och komlnunernas självkostnader för denna verksamhet,
a-priserna så att säga, vore oförändrade, skulle skattepostens ökning icke
betyda något annat än en ökning av individens utgifter för en konstant
stigande levnadsstandard. Att man skulle ge kompensation för en sådan
stegrad levnadsstandard ter sig väl för alla orimligt.

Jag har här tagit ett mycket tillspetsat exempel, men vad som är sant
för det hela gäller ju också för det relativt obetydliga. Om man vid bedö- '
mandet av levnadskostnadsindex kunde fastställa vad som vore statens
självkostnader, vore ingenting att säga om att dessa inräknades i index.
Jag vill nämna att ett försök till en alternativ lösning efter en sådan linje
gjorts i vissa indexberäkningar; jag vill minnas att man förfarit så i riks
banken. Vet man inge~ting om statens självkostnader, förefaller det emel
lertid att vara en rimlig presumtion, om man för de korta perioder det här
gäller anser att förändringarna i skatteposten i sin helhet motsvaras av
förändringar i det allmännas prestationer. Vad jag velat framhålla med
detta är, att icke heller skattepostens eliminering kan föras in under rubri
ken rensning av index i den i den allmänna diskussionen vedertagna
meningen.

Jag vill emellertid tillägga en sak beträffande just skatteposten. Det fin
nes även andra överväganden än de skattetekniska och de penningpoli
tiska, som kunna motivera en viss försiktighet. Om man tänker sig att det
lägges på skatter för att täcka de stigande statsutgifterna i en situation
·som den nuvarande och dessa skatter för en stor del av samhällsmedlem
marna omedelbart kompenseras i löneväg, så betyder det ju realiter, att
utgifterna därför skola finansieras genom nypålagda skatter, vilka betalas
av dem som icke få kompensation för skatten. Det uppstår alltså en diffe
rentiering av skattebördan, som ter sig' rätt egendomlig mot bakgrunden
av den grunduppfattning man måste hävda om allas lika ansvar för de
utgifter, som utvecklingen har gjort nÖ'dvändiga.

Det kanske till slut tillåtes mig att anmärka, att betraktar man det före
liggande indexförslaget på det sätt som jag här försökt skissera, så har man
svårt att förstå, att dess genomförande skulle ändra statsmakternas in
ställning till frågan om kompensationsgraden, alltså till frågan om de 75
procenten. Det är svårt att förstå att man här överhuvudtaget skulle
kunna hävda, att de berörda grupperna genom det framlagda förslaget
lönepolitiskt sett försättas i ett sämre läge.

Förbundsordförande O.. WesterIund: Om det tillåtes mig att ett ögon
blick skärskåda dessa problem ifrån fackföreningssynpunkt, så är det för
nämligast en sak som jag skulle vilja beröra. Den kanske tillhör de s. k.
utanverkan, men det är ändock av rätt så stor betydelse att man har den
saken klar för sig, i synnerhet då en del av frågan är av den beskaffenhet
att den tarvar ett snart avgörande av statsmakterna.

Med anknytning till vad direktör Söderbäck yttrade vill jag framhålla,
att då detta system för lönereglering nu har överflyttats till så gott som
hela näringslivet, har det med naturnödvändighet blivit en mycket om
ständlig apparat, och det tarvas därför tämligen noggrant övervägande
innan man beslutar det ena eller det a.ndra. När vi från fackföreningshåll
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slutligen ha gått in för att ordna löneförhållandena efter förändringar i
index under den nuvarande krisperioden, så beror det på att vi under den
föregående krigs- och krisperioden gjorde en del obehagliga upptäckter
och att vi därför för vår del ansett, att vi borde se om vårt hus och jag
kan också säga samhällets hus i god tid, så att vi skulle vara bättre för
beredda att möta krisen. Det var alltså väsentligen de erfarenheter vi
gjort förut som inspirerade oss till att företaga sådana åtgärder. Den avtals
rörelse som vi förde föregående år blev ju inte en avtalsrörelse i egentlig
lllening, utan man skulle väl gott kunna säga att det blev en diskussion
om ett program mellan arbetsmarknadens största parter om hur vi skulle
möta den kris, som vi stodo inför. Så sågo vi det åtminstone från arbetar
håll, när vi gingo in för indexreglering av lönerna. Det var inte därför att
det i och för sig ansågs vara en idealisk lösning av avtals- och löneproble
'men, att lönefrågan löses genom indexreglering, utan det berodde helt och
hållet på att det ansågs vara ett för bägge parterna och även för samhäl
let behagligt sätt att komma till rätta med den föreliggande situationen.

Det har sedan uppstått en diskussion, en diskussion som är rätt så häf
tig på vissa håll, och där det uttalats, att nu har man ingen anledning att
hålla fast längre vid detta program utan att man nu bör gå över till att
försöka ordna förhållandena på kort sikt. I denna diskussion kommer nu
också frågan om ett rensat index in. Jag har lika litet som de andra talarna
haft tillfälle att närmare sätta mig in i vad detta förslag i realiteten inne
bär, men jag skulle dock vilja fästa uppmärksamheten på att det har sina
risker, om nu, då man åtminstone på vissa håll på a;rbetsgivarsidan odlar
den tanken att vi böra övergå till ett annat system än det vi slogo fast
föregående år, socialstyrelsen och statsmakterna samtidigt också föra fram
problemet om en ändring av indexbestämmelserna och en rensning av
index. Jag bortser alldeles från frågan, om det kan bli några :t>manipula
tioner,> eller icke, men det säger sig självt, att uppstår det en diskussion
om huruvida vi i fortsättningen skola ha indexlöner eller icke och man då
från statsmakternas sida samtidigt för in i diskussionen frågan om grun
derna för indexberäkningen, så medför det med naturnödvändighet, något
som även direktör Söderbäck var inne på, att man från arbetsgivarhåll
och kanske även från arbetarhåll kommer att ställa upp vissa krav för
att undvika tänkta situationer.

Jag måste alltså för min del anse att tidpunkten, om man vill föra fram
detta problem till en lösning just nu, är illa vald. Det är tämligen svårt
ändå att försöka ordna upp detta problem utan att man i debatten också
skall få in en diskussion, huruvida man bör gå in för ett rensat index eller
icke.

Generaldirektör K.. J.. Höjer: Bara några ord med anledning av vad den
siste talaren yttrade om att tidpunkten för framläggandet av detta förslag
var illa vald. Atminstone tycker jag för min del att det framgick av inle
darens anförande att tidpunkten överhuvudtaget inte är vald - den har
givit sig själv! .

För att ytterligare stryka under det vill jag nämna, att när vi i slutet
på juni inför det förestående kvartalsskiftet diskuterade hur man skulle
bära sig åt med de nödvändiga anpassningarna efter läget och valde en

7 ..:- Nationalek. För. Förh. 1940. 404083.
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'viss utväg, kunde vi göra det med en lättnadens suck, därför att de olika
vägar som man hade att välja emellan icke spelade någon roll för resul
tatet just på de punkter som här framför allt intresserade för ögonblicket,
alltså för tillämpningen av ramavtalet.

Jag för min del såg med oro fram emot den l oktober och undrade, i
vilken situation socialstyrelsen då skulle komma att stå. Det har betonats
av inledaren att de olika modifikationer, de olika metoder, som man här
kan tänka sig och som inte på förhand äro på något sätt bestämda, ge
ganska stora skillnader. Det är ganska stor spännvidd mellan den metod,
som ger högsta index, och den, som ger lägsta. Det är så pass stor spänn
vidd, att det mycket väl kan hända att den kritiska punkten härvidlag,
d. v. s. siffran 199, kunde ha råkat falla inoln dessa gränser. Då hade alltså
socialstyrelsen stått där i den angenäma situationen att få avgöra, huru
vida det skulle bli ytterligare kompensation för sex enheter eller icke, och
'avgöra detta genom att välja vilket beräkningssätt som skulle följas. Nu
var oss Gud nådig, så att alla tänkbara beräkningsmetoder föllo nedanför
199, och det spelade alltså på den punkten just nu ingen roll vilken man
valde.' Men vi kunna inte räkna med att det ser likadant ut längre fram;
och att ett ämbetsverk skulle ta i sin hand, utan att saken är prövad av
Kungl. Maj:t och överhuvudtaget av alla intresserade, att självt på detta
sätt avgöra synnerligen stora och viktiga ekonomiska frågor, det förlnodar
jag att alla anse olämpligt. Jag för min del måste säga, att jag inte kunde
stå till svars med att saken hade sin tysta gång utan ansåg nödvändigt
att den kom under Kungl. Maj :ts prövning.

Tidpunkten är alltså icke vald. Tidpunkten har givit sig själv.

Direktör Söderbäck: Jag har egentligen bara begärt ordet för en replik
till statssekreterare Hammarskjöld. Jag inser naturligtvis fullkomligt att
vad jag kallade- för en rensning av skatten ur index egentligen inte är en
rensning ur teknisk synpunkt. Att jag använde den glosan beror på att
när professor Ohlin själv talade om en rensning, sammanfattade han under
den av honom föreslagna rensningen alla dessa tre poster: skatterna, steg
ringen på importvarorna och stegringen på grund av knapphet på hemma-
marknaden. '

Jag skulle också vilja säga ett par ord med anledning av förbundsord
förande Westerlunds anförande. Han sade, att tiden är olämplig just nu för
att ge.nomföra en sådan här reform. Han menade att de utomordentligt
betydelsefulla förhandlingar om' avtal för nästa år, vilka vi stå inför på
höstkanten, därigenom skulle kunna komma att onödigtvis kompliceras.
J ag tror inte det är riktigt.

Vad som accentuerar behovet aven reform är, att de nuvarande reg
lerna för indexkonstruktionen icke gå att tillämpa. Man skulle kunna säga,
att man för närvarande är nödsakad att manipulera med författningen,
och enligt min mening måste väl ändå en reform anses trängande, då man
måste tillämpa ett förfarande, som gränsar till olaglighet, för att överhuvud
komma fram till ett index.

Herr Gunnar AnderssoDf Landsorganisationen: Jag ber om ursäkt för
att jag tar till orda i denna fråga, men det var generaldirektör Höjers anfö
rande här som uppkallade mig.
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Jag kan inte förstå hur socialstyrelsen skall kunna försvara förslaget ur
den synpunkt som här angavs, att socialstyrelsen lned utgångspunkt från
de ekonomiska återverkningarna skulle avgöra, huruvida den ena eller den
andra indexsiffran skall fastställas. Liksom tidigare talare får jag säga,
att jag inte tänkt igenom förslaget så noga att jag kan uttala något be
stämt omdölne, men jag fick i varje fall den känslan att man måste vara
inne på en felaktig väg, när man vill fastställa en indexberäkning över lev
nadskostnaderna, som går ut på att söka nå ett visst resultat, det må nu
gälla statstjänstemän eller arbetare. Det kan väl inte vara riktigt. Det är
väl lönesättningen, som bör beakta de eventuella felaktigheter, som påvis
bart kunna komma att uppstå genom index, och inte index, som skall lägga
lönesumman till rätta. Jag fick den känslan, när jag läste igenom förslaget
som hastigast, att hela anledningen till att förslaget nu kommer fram är
de eventuellt ur vissa synpunkter ogynnsamma återverkningar, som index
skulle få med avseende på lönesättningen, och detta är enligt mitt sätt
att se något felaktigt. Index skall väl så att säga självständigt framställas
och löneöverenskommelser träffas på sådant sätt, att man korrigerar even
tuella felaktigheter.

Jag tror sålunda att man har en oriktig utgångspunkt, om man låter
själva återverkningen på arbetsmarknaden bli avgörande för vilket system
för indexberäkningen man skall·ha. När man vidtar ändringar beträffande
index, skola de väl inte bestämmas av något sådant som aln det blir sex
eller fyra enheter mera, utan de måste väl bestämmas av andra faktorer
och med utgångspunkter, som äro givna, innan man överväger hurudana
återverkningarna kunna bliva på arbetsmarknaden. Då socialstyrelsen skall
fastställa index efter vissa regler, kan den sålunda icke säga att det får
avgöras efter vad som kan inträffa på arbetsmarknaden, utan det måste
väl ske efter andra regler. De ändringar, som en hushållsbudget undergår
med hänsyn till vissa ransoneringar, kunna återverka, men då inledaren
relaterade vissa sådana fall, fick jag osökt den tanken att detta, med
naturnödvändighet, ibland måste återverka även åt andra hållet, och det
ena får så jämna ut det andra. Något som är exakt och påtagligt rättvist
kan man tydligen inte komma till.

Att tidpunkten för förslagets franlläggande ur viss synpunkt är olyck
ligt vald, skall jag understryka. Jag har tidigare i dag deltagit i ett fack
föreningsm,öte. Man diskuterade avtalssituationen, och där anklagades
socialstyrelsen för att försöka hjälpa arbetsgivarna att komma ifrån löne
förhöjningar.

Generaldirektör Höjer: Jag beklagar att jag måste ha uttryckt mig lnyc
ket otydligt nyss, eftersom jag blev så fruktansvärt missförstådd av herr
Andersson. Vad jag ville säga var bara det, att vi den l juli och nu senast
den l oktober hade att välja mellan vissa metoder, som icke äro på för
hand fastslagna. Enligt den gällande författningen skola vi räkna med pris
stegringar på margarin, på bananer o. s. v., men det fanns inget margarin
och det fanns ing.a bananer. Alltså fanns det intet pris, och vi kunde inte
räkna med något pris på dessa varor"

Hela mekanismen är ur funktion. I den situationen få vi alltså hitta på
någon hjälpmetod. Det finns flera slag av sådana hjälpmetoder, filen
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ingen kan säga att den ena är den objektivt rätta och att den andra är
oriktig. Man kan hysa olika meningar om dessa olika metoder. När man
står i detta val, är det självklart att man räknar efter alla de olika meto
derna och tittar efter hur de verka. Kommer man då till det resultatet,
att verkan just i detta sammanhang inte spelar någon roll, så hoppas jag
att även herr Andersson förlåter oss, att vi dra en lättnadens suck.

Vid valet av metod ha vi alltså inga hänsyn att taga till den lönepoli
tiska inverkan, men vi voro ju tvungna att välja en metod, och det intres
serade oss i allra högsta grad, hur det skulle ha gått, om vi valt en annan.
Valet är så pass fritt med nuvarande brist på bestämmelser, att vi - jag
tror alla ansvariga inom socialstyrelsen - skulle ha känt det synnerligen
pinsamt, om detta fria val mellan tekniska metoder skulle ha kommit att
bli utslagsgivande för löneläget.

Det var bara det jag ville säga och ingenting annat.
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Chefen för Industriens Utredningsinstitut sekreteraren Ragnar
Sunden inledde aftonens diskussion med ett föredrag om

,Den industriella produktionens och investerings

verksam.hetens anpassningsprohlern.

Krigsutbrottet i september i fjol medförde till en början endast en
tillfällig och föga betydande tillbakagång i Industriförbundets eljest
under året oavbrutet stigande generalindex för industriproduktio'nen.
l\ledeltalet, sonl för åren 1934-1938 utgjorde resp. 91, 100, 108, 120
och 117, steg 1939 till 124. December utvisade en rekordsiffra på
128, vilken stod sig även under januari nlånad av illnevarande år.
Därefter har emellertid produl{tionsintensiteten tenderat nedåt, i bör
jan sjönk index långsamt men redan i april gled den tillbaka åtta en
heter, nämligen'från 126 till 118. Det därpå följande ännu kraftigare
fallet nled elva enheter i maj månad avspeglar tydligt de med avspärr
ningen västerut väsentligt försvårade möjligheterna att upprätthålla
utrikeshandeln och produktionen. Särskilt skärptes exportindustriens
avsättningssvårigheter, men även för vissa hemmamarknadsindustrier,
sonl äro beroende av tillförseln utifrån av råvaror och halvfabrikat,
försämrades läget. S·amtidigt ha å andra sidan de militära beställ
Ilingarna fått ökad betydelse för industriens sysselsättning. Från och
med maj stabiliserades i viss grad läget; generalindexen för industri
produktionen visade även för juni siffran 107, för juli och augusti
] 06 samt slutligen för september - den månad, för vilken den se
llaste uppgiften föreligger - 105.

Den bild generalindex ger av läget är emellertid nu i långt högre
grad än tidigare onyanserad och schematisk. Den återger icke full
ständigt den komplicerade, aven våldsam snedbelastning präglade
konjunkturbilden inom den industriella sektorn av vårt näringsliv.
Medan sålunda de sista månadernas produktionsindex för de stora
stapelindustrierna: massa, papper och trävaror, visa tal som repre
sentera en produktion, långt understigande 1935 års i· och för sig
blygsamIna siffror, ha samtidigt andra industrigrenar gynnats av den

8 - Nationalek. För. Förh. 1940. 404486.
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efterfrågan, som direkt eller indirekt härstammar från upprustningen.
Järn- och stålindllstrien samt verkstadsindustrien ha sålunda hittills
utvecklat en produktionsintensitet, som i stort sett överskridit tidi
gare topprestationer; i s~ynnerhet vittna verkstadsindustriens höga
tillverkllingssiffror härom. Liknande förhållanden ha varit rådande
inom de typiskt hemmamarknadsbetonade textil- och läderindustri
erna, åtnlinstone intill sistlidne september månad, då råvarul{napp
beten emellertid ledde till driftsinskränkningar inom textilindustrien.

.Å andra sidan må icke förbises, att trots handelsavspärrningen
västerut exporten av vissa industriella produkter alltjämt har avse
'värd omfattning. Sålunda lippvisal" järn- och stålindustrien väl häv
dade exportsiffror. Detta är även fallet med vissa av verkstadsindu
striens högförädlade produkter.

Hårdast drabbad av konjunkturnedgången är byggnadsverksam
heten. En nedslående bild av läget å byggnadsmarknadell ger antalet
beviljade byggnadslov. I Stockholm ha dessa, såvitt gäller bostads
lägenheter, lledgått till 1/10 av motsvarande siffra i fjol, och minsk
nillgen är lika stark i övriga städer med mer än 30.000 invånare.
Nedgången i byggnadsloven för komnlersiella och industriella nybyg
gen är även mycl{et starl{. I Stockholm utgör minskningen för denna
kategori av byggen 80 % och i övriga städer med över 30.000 in
,rånare praktiskt taget lika mycket. Framtidsutsikterna på byggnads
marknaden peka hän mot en niv-å, 80m ligger mellan 10 och 20 % av
1939 års nivå, vilken ju emellertid i sin tur var exceptionellt hög.

En motsvarighet till den i det föregående berörda snedbelastningen
av den .industriella kapaciteten återfinnes även på arbetsmarknaden,
där läget l{arakteriseras av omväxlande brist och överskott på arbets
kraft inom olika delar a,r näringslivet. Här ha emellertid de militära
inkallelserna i hög grad försvårat lnöjligheterna att bilda sig en
siffermässigt dokumenterad uppfattning av läget i dess helhet.

De viktigaste data rörande det aktuella läget på arbetsmarknaden
äro följande:

Arbetslösheten inom fackföreningarna var i augusti och september
lnånader innevarande år 9 %. I fjol var motsvarande siffra 5 % för
augusti och 6 % för september. Vid utgången av augusti månad i år
funnas anrn.älda 10.400 hjälpsökande arbetslösa; vid slutet av sep
tember månad hade denna siffra stigit till 12.200. l\1otsvarande siff
ror voro i fjol för augusti 6.000 och för september 7.000. Sysselsätt
llingen inom industrien, mätt med företagarnas konjunktursiffror, låg
under perioden augusti-september allmänt sett cirka 10 % under
nivån strax före krigsutbrottet. Rent siffermässigt överensstämmer
läget på arbetsmarkn'aden för närvarande med den situation, som var
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för handen år 1936, men den högst .väsentliga skillnaden föreligger-å
andra sidan, att konjunkturen 1936 visade en marl{erat uppstigande
riktning, medan kurvan nu pekar nedåt.

Under de närmaste månaderna torde det vara befogat att räkna
lued att ,sysselsättningen inom industrien skall hålla sig något så när
hävdad, ehuru tendensen alltjämt kommer att vara sjunkande. VI1

der nästa år måste man räkna med att denna tendells skärpes. Nya
depressiva krafter måste komma att sätta in, såframt utvecklingen
icke vrides i annan riktning genom uppträdandet av nya faktorer,
,rarom vi icke nu äga kännedom, eller genom ikraftsättandet av pla
,ller, SOlU ännu icke äro definitivt bestämda.

Den allvarligaste arbetslöshetsrisken anses föreligga inom bygg
Iladsfacket. Av de 150.000 man, som under fjolåret beräknades ha
fått sin utkomst inom denna brallscll, skulle enligt expertuppskatt
ningar vid en byggnadsverksamhet, uppgående till 20 % av 1939
års nivå, icke mindre än 120.000 man bli arbetslösa. Denna beräkning
torde emellertid vara a)ltför pessimistisk, enär den icke synes beakta
ett redan i stor utsträck:ning inträtt återflöde a,r arbetskraft från
byggnadsfacket till annan \Terl{samhet.

Vad läget inom den egentliga industrien beträffar, utvisa beräk
ningar, som verkställts av Industrikommissionen, att i september
voro 60.000 man friställda inonl hela indtlstrien. Detta innebar na
turligtvis icl{e, att alla voro' arbetslösa, enär vissa erhållit sysselsätt
ning inom llya yrken och andra åter voro inkallade till militärtjänst.
På grundval av uppgifter, som inl{ommit till kommissionen under
loppet av september månad, beräknades ytterligare omkring 40.000
industriarbetare komma ,att friställas fram till årsskiftet. Redan nu
Ilar emellertid denna prognos fått korrigeras med hänsyn till upp
trädandet av gynnsammare tendenser. Framför allt ha nya statsbe
ställningar medfört nyanställningar inom maskinindustrien, och i
samma riktning torde ha verkat ökade beställningar för den ryska
marknaden. Under loppet av våren 1941 räknar man med friställelse
avytterligare cirl{a 60.000 man. Även detta är dock en rent teoretisk
siffra, som medvetet icke tar hänsyn till sannolika ehuru ännu icke
konkretiserade statsbeställningar och som dessutom bortser från att
tillgål1gen på arbete kan komma att utdrygas genom arbetstidsför
l{ortningar. De områden, inom vilka man tyvärr nästan ofrånkomligt
har att emotse en ökad arbetsbrist, äro främst jord- och stenindu
striell, inonl vilken man ·har anledning räkna med en inskränkning
av sysselsättningen, svarade mot permittering av 10.000 man fram
till våren 1941; vidare träindllstrien, inom vilken det kan bli fråga om
att ytterligare 15.000 man med fulltidstjänst komma att sakna ar-
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bete fram till våren; pappersindustrien, inom vilken ölrningen av an
talet friställda dock torde Ilåila sig inom relativt snäva gränser, samt
slutligen textil- och belclädnadsindustrien, där sysselsättningsned
gången fram till våren kan komma att svara mot en friställning av
cirka 20.000 personer, mest kvinnlig arbetskraft.

Att sysselsättningsproblemet nu har fått en så brännande aktua
litet i vårt land är naturligen icke enbart en följd av handelsavspärr
ningen utan på samma gång ett uttryck för den låt vara blott rela
tiva förbättringen i vårt allmänna utrikespolitiska läge, såvitt det
samlna i närvarande stund låter sig objektivt bedöma. Vi äro icke
nu såsom de krigförande länderna eller såsom fallet· var med oss
själva under våren och försommaren detta år, när Norden stod i
centrum för stormakternas uppmärksamhet, tvungna att mobilisera
alla produktivkrafter - nlänniskor lika väl som maskiner - och
ställa dem helt i försvarets tjänst. Med avseende å knappheten på
konsumtionsvaror dela vi i stigande utsträckning de krigförandes
villkor, men till deras ekonomiska bekymmer har på vår statsled
ning lagts nödvändigheten att söka undvika en arbetslöshetskris. Det
tredubbla målet för den svenska försörjningspolitiken blir alltså

1. att sörja för att försvarets resurser under hela tiden vidmal~t

hållas och att alltjämt föreliggande materiella svagheter däri av
hjälpas;

2. att samtidigt söka tillfredsställa de mest elementära civila be
hoven, så att förutsättningar skapas för upprätthållande av vårt
foll{s fysiska standard och att slutligen

3. sörja för att en massarbetslöshet icke tillåtes uppkomma såsom
en följd av handelsavspärrningen, utan i stället tillse, att friställd
arbetskraft i största möjliga utsträckning finner sysselsättning i pro
duktiva uppgifter, varigenom tillika den bästa garantin skapas för
upprätthållandet av vårt folks moraliska motståndskraft.

Lösningen av denna trefaldiga uppgift förutsätter både en sam
ordning av metoderna och en samverkan av instanserna. I(onstate
randet härav innebär inte ett förnekande av att en anpassning till
försörjningslägets lcrav skulle i stor utsträckning kunna ske genom
de traditionella mekanismerna på en fri marknad, framför allt då med
prisbildningens hjälp. Men det är uppenbart, att en dylik anpass
ningsprocess sker alltför långsamt och att den framför allt är förenad
med alltför stötallde konsekvenser på det sociala området, för att
denna metod skulle kunna försvaras i nuvarande läge. Därför har
också den försörjningspolitiska ledningen på betydelsefulla avsnitt
och utan att hittills i nämnvärd grad stöta på gensagor från dem, som
under mera normala förhållanden se sitt samhällsekonomiska ideal i
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en icke dirigerad hushållning, skjutit den vanliga marknadsmekanis
lnen åt sidan och i stället sökt verka för att genom direl~ta åtgärder få
produktionen inriktad på ett ur försörjningspolitisk synpunkt ända
lnålsenligt sätt. Vi ha sålunda i vart land redan nu kommit fram
till ett stadium, som karakteriseras aven central dirigering inom vissa
gränser av produktivkrafterna. Redan från början synes det emeller
tid ha stått klart för statsmakterna, att försörjningspolitiken icke
lämpligen kan baseras på ett statsingripande i detalj på näringslivets
olika områden. Detta skulle förutsätta en administrativ I apparat, som
fillge en enorm omfattning och som därför icke kllnde betraktas så
som den i rådande läge mest ekonomiska. Tanken synes därför ha
varit, att försörjningspolitiken skall bygga på en delegering av upp
gifterna och en växelverkan mellan olika instanser. I viss utsträck
ning har i enlighet härmed både utarbetandet och verkställanclet av
planerna anförtrotts åt organ inom näringslivet självt, vilka emeller
tid därvid förutsatts skola stå i intim kontakt med vederbörande
statliga myndigheter. Ett program, syftande att lösa uppkominande
omställnings- och effektiviseringsproblem inom industrien, framlades
vid slutet av son1maren av Industrikommissionen och underställdes,
förutom regeringens, även Sv'eriges Industriförbunds prövning. Detta
program förutsatte bland annat, att en undersökning och bedömning
av aktuella produktionsproblem på den allmänna marknaden skulle
leomma till stånd genoln Industriförbundet och med detta samarbe
tande organ, medan därelnot frågan om de statliga och kommullala
investeringsuppgifterna och beställningarna skulle upptagas till be
handling av Industrikolnmissionen i samverkan med andra krisorgan.

Såsom organ för Industriförbundet ha dels den institution, vid vil
l{en jag är knuten, således Indllstriens IJtredningsinstitut, dels en för
ändalnålet särskilt tillsatt komlnitte, Industriförbundets Produktions
kommitte, omhänderhaft utredningsarbetet, 'varjämte produktions
kommitten deSstltom på sin lott fått de nyssberörda verkställighets
åtgärderna.

Från ledande håll inom illdustrien har redan på ett tidigt stadium
111ycket kraftigt betonats, att den sida av försörjningspolitiken, för
,rars lösning näringsHvets egen medverkan sökts, utgör den mest
komplicerade. Det gäller här att söka utröna den allmänna markna
dens behov och dess absorbtionsförmåga, icke bara för dagen utan
även på längre sikt. Näringsorganisationernas män böra akt.a sig för
att tro, att de i någon väsentlig grad kunna överta det enskilda före
tagets planläggande och initiativtagande verksamhet. En sådan över
tro på sin uppgift och sina möjligheter har helt visst heller ingen av
dem, som inom organisationerna syssla med dessa problem. I den mån
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de emellertid kunna ge de särskilda företagen informationer,' ilnpulser
och incitament, vilja de emellertid göra det och hoppas på så sätt
kUllna vara företagen till någon hjälp vid de vanskliga bedömnings
frågor, inför vilka dessa ställas. Förutsättningen härför är emellertid
givetvis den, att till organisationernas förfogande i sin tur ställas
upplysningar av relevans för dessa frågor. Så har ock skett i icke
ringa utsträckning.

Den första uppgift som nlötte bestod i att söka vinna en över
blick över de av handelsavspärrningen orsakade bristerna på industri
varor och industriråvaror. För detta ändamål har ett omfattande
statistiskt material ställts till organisationernas förfogande av stat
liga myndigheter och ensl{ilda företagare. Att här mera detaljerat
redogöra för de framkoffiIla bristernas art och orrJattning är tyvärr
icke möjligt redan med .11änsyn till författningsmässigt föreskriven
eller utlovad sekretess. Så mycket kan emellertid sägas, som att un
dersök:ningen hittills på en väsentlig punkt korrigerat den uppfatt
ning, SOlll man nog på sina håll till en början hyst, nämligen att han
delsavspärrningen skulle inneburit en väsentlig reducering av tillför
seln även av industriella färdigfabrikat, för vilka en ersättningspro.:.
duktion här i landet sålunda skulle te sig möjlig. Såvitt det hittills
bearbetade, ännu dock icke kOlnpletta materialet ger vid handen, är
så på flertalet punkter icl{e fallet. Bristerna i vår tillförsel hänföra
sig, förutom till de stora Iodervaru-, bränsle- och smörjoljegrupperna,
väsentligen till de industriella råmaterialen.

En allmänt hållen översikt av de mera framträdande av dessa
bristgrupper inom metaller, kemikalier samt textil- och läderråvaror
sklllle i allt väsentligt endast innebära en upprepning av redan välbe
kanta fakta. Naturligtvis förekommer det också flagranta minsk
ningar i tillförseln även i fråga om de rena färdigfabrikaten, såsom
i fråga om lantbruks- och textilmaskiner - för att ta ett par exem
pel - men mången gång låter det sig först efter en mera ingående
undersökning konstatera, 11uruvida nedgången är en reaktion efter
tidigare, exceptionellt höga förskottsinköp eller 11uruvida den bottnar
i en i övrigt minskad inhenlsk efterfrågan - det sistnämnda torde
särskilt vara fallet i fråga om en rad specialmaskiner, vilka på grund
av den för närvarande stagnerade investeringsverksamheten icl{e
efterfrågas - eller huruvida slutligen nedgången är att hänföra till
en verklig avspärrning. En närmare bearbetning av materialet efter
dessa synpunkter ingår naturligtvis såsom ett väsentligt led i de på
gående undersökningarna.

Allmänt uttryckt kan den hittills bedrivna undersökningen sägas
ha bekräftat en tes, som redan vid krigsutbrottet lancerades av vissa
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svenska ekonomer, nämligen att den svenska hemmamarknadsindu
striens expansion under 1930~talet icke minskat vårt utlandsberoende
- såsom man med en viss optilnism tidigare gärna föreställt sig 
utan endast förskjutit detsamma från färdigfabrikatssektorn till rå
,'aruområdet. Detta är ·ett annat uttryck för det förut belysta för
hållandet, att avspärrningssituationen hotar att bli en sysselsättnings
kris. Det innebär också, att vårt land i stor utsträckning delar det
europeiska hushållets allmänna råvarubek~ymmer.

Mot bristanalysen korresponderar en insamling av material, av
sedd att belysa de särskilda industriella företagens möjligheter att
upptaga inhemsk ersättningsproduktion för de knappare förnödenhe
terna. På detta område bedrives ett omfattande arbete, varvid Indu
striförbundets Produktionskolnmitte samverkar med Industril{om
missionens olika avdelningar. Dessa undersökningar avse inte blott
att klarlägga, i vill{en utsträckning råvarumöjligheter och teknisk
kapacitet härför äro till finnandes utan även att söka lösningar på de
understlIndom mycket intrikata fillansieringsspörsmålen. Meningen
hade varit, att någon representant för Industriförbundets Produk
tionskolnmitte i afton skulle lämnat en redogörelse för de planer, som
i dessa hänseenden äro å bane. Då hinder härför mött, må det till
låtas mig att summariskt antyda några av. de uppslag, som för när
varande äro under bearbetning.

Här märkas till en början flera projekt, som ta sikte på en lindring
av knappheten på metaller. Sålunda har till den redan förut relativt
stora inhemska produktionen av zinkslig i dagarna l{onlmit en fram- .
ställning av san1ma sorts slig vid en lappländsk gruva. Även andra
brytvärda zinkfyndigheter torde förekomma i norra delarna av landet,
och intresse förefinnes för deras bearbetning. Även frågan om ett ex
ploaterande av vissa eventuellt brytbara blyfyndigheter är under
övervägande. En framträdande plats på produl{tionskommittens pro
gram intar vidare frågan om en vidgad inhemsk aluminiumframställ
ning på basis av andalusit, som påträffas inom Skelleftefältet, och
som så länge avspärrningen varar sl{ulle kunna ersätta bauxiten så
som råvara. Den otillräckliga inhemska produktionen av kobolt kom
nler måhända att utökas, därest en ny metod för utvinning av denna
metall krölles med framgång. Den mycket kännbara knappheten på
nickel har givit anledning till prospekteringsarbeten, som särskilt taga
sikte på nickelfyndigheter, och det kan sägas åtminstone så mycket,
som att dessa undersökningar icke varit utan resultat. Även i fråga
om magnesiumframställning pågå utredningar. Sverige förbrukar år
ligen en viss, låt vara relativt blygsam kvantitet av· denna metall,
men någon inhemsk produktion har hittills icke förekolnmit, ehuru



92 NATIONAIJEKONOMI8KA. FÖRENINGEN DEN 22 NOVEMBER 1940

vissa dolomitförekolTIster finnas inom landet av sådan art, att en
magnesiumtillverkning på b!J-sis därav är möjlig.

Utom metallområdet har uppmärksamhet särskilt ägnats bl. a.
frågan om de syntetiska textilråvarorna. Avstängningen från import
i större sl(ala av såväl bomull som ull har som bekant gjort frågan
om ell väsentlig utökning av inhemsk cellullsproduktion till ett av
våra industriella förgrundsproblem. Denna angelägenhet handhaves
i första hand av Industrikommissionen, men även produktionsl(om
mitten har upptagit kontakt med intresserade parter för att kUllna
gripa in, om så skulle visa sig önskvärt. Skulle en ny cellullsfabrik
byggas, tala tekniska skäl för, att i anslutning till densamma också
uppföres en klor-alkali-fabrik. I nuvarande läge uppkommande 1(101'
överskott skulle eventuellt komma att utnyttjas för en utvidgad fram
ställning av kalcium1(lorid. Här har man alltså ett exempel på att en
l1yprodllktion måhända skulle följas aven serie nytillverkningar på
angränsande områden.

Med 11änsyn till nuvarande brist på spånadsämnen har produk
tionskommitten också upptagit frågan om en vidgad inhemsk till
,rerkning av acetyl-cellulosa, vilken ger ett konstsill(e med mycket
goda egenskaper.

På produl{tionskommittens arbetsprogram står ytterligare upptagen
frågan om konsthartser, såväl härdbara som termoplastiska. Särskilt
synes intresse förefinnas för konsthartser av olika typer på basis av
cellulosa. Cellulosa-acetatet är ju icke blott, såsom redan omnämnts,
ett spånadsämne utan har även, speciellt i Amerika, vunnit mycket
stor användning såsom konstmassa. Det är icke uteslutet, att för
sådana produkter finnes en betydande potentiell marknad här i lan
det. Tanken på att inom landet söka få till stånd en tillverkning av
eldbeständigt glas av Jenatyp synes stå inför förverKligande.

Bland övriga problem, som röra nyproduktionen av kemiska pro
dukter - det är detta fält, som produktionskommitten hittills haft
anledning och tillfälle att mest ingående bearbeta - märkes en hel
serie av mycket aktuella frågor, berörande fenol, furfurol, naftalin
och olika lösningsmedel, som användas av färg- och fernissfabrikerna.
Särskilt på sistnämnda område synas besvärande svårigheter att
täcka behovet föreligga, vilka göra en ersättningsproduktion indice
rad. Denna, som skulle delvis baseras på biprodukter från kolugnar,
synes ock ha goda utsil(ter för sig.

Slutligen kan nämnas, att, delvis på grund av importsvårigheter,
intresse synes· föreligga inom livsmedelsindustrien för en ökad in
hemsk produktion av bakpulver, stärkelse, bikarbonat etc.
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Vad jag här kunnat lämna, har ju mest varit en katalogmässig
redogörelse för de strävanden, som inonl ett antal enskilda företag,
i mer eller mindre intim kontakt med produktionsl{ommitten och
även Industrikommissionen,- pågå för att tillföra den allmänna mark
naden direkt konsumtionsfärdiga varor eller råvaror, som skola ligga
till grund för produkter, avsedda för den allmänna marknaden. Upp
räkningen har varit exemplifierallde; den är icke uttömmande. Den
har också avsiktligt skjutit åt sidan sådan ersättningsproduktion, som
kommit till stånd på grund av direkta statsbeställningar, såsom till
verkning av sulfitsprit och fodercellulosa.

I vissa fall, där omställningsbar industriell kapacitet står till för
fogande, synes ersättningsproduktionen kunna upptagas utan större
kapitalinvesteringar. I andra och flertalet fall förutsätter den emel
lertid anläggningsarbeten av stundom mycket betydande omfattning.
Ju större och dyrbarare de investeringar äro, som erfordras i samband
med upptagandet aven ny tillverkning, desto mera kritiskt måste
företagarna granska de framtida avsättningsmöjligheterna för den
tillämnade produktionen, ju större vikt måste de med andra ord
lägga vid riskmomentet. Schematiskt sett har en företagare, som nu
startar en tillverkning och för denna företar en nyanskaffning, att
räkna med följande fyra huvudfall, nämligen:

l. Nyanskaffning för rena kristidsanläggningar, varmed avses så
dana fall, då an~äggningen huvudsakligen har värde endast så länge
kriget pågår.

2. Nyanskaffning för anläggningar av endast delvis krisbetonad
natur. Härvid åsyftas främst sådana fall, då avspärrningssituationen
visserligen direkt givit upphov till den ifrågavarande produktionen
och nyanskaffningen, men goda utsikter likväl synas föreligga för att
avsättningsmöjligheterna skola bestå även efter kriget.

3. Nyanskaffning för tidsbundna beställningar. I vanliga fall skulle
under denna kategori väl i regel endast ha fallit större statsbeställ
ningar, och det torde också i rådande läge främst vara sådana, som.
ge upphov till dylika nyanläggningar. 'Tår moderna handelspolitik _.
vi behöva endast tänka på handelsavtalet med Ryssland - föranleder
emellertid icke så få fall av tidsbegränsade beställningar även för ex-
portmarknaderna. .

4. Slutligen möter man även i nuvarande läge exempel på nyan
skaffningar, som framstå som helt oberoende av krisläget.

De största riskerna möta givetvis inom den förstnämnda gruppen.
Risken består i detta fall icke bara däri, att anläggningen med stor
sannolikhet blir totalt värdelös efter krigets slut, utan även däri, att
ingen objektiv möjlighet finnes att beräkna den ekonornisl{a livs-



94 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 22 NOVEMBER 1940

längd, på vilken anläggningskostnaderna skola slås ut. Det "är nled
andra ord 11ästan omöjligt att fastställa en hållbar avskrivningsplan
för dylika nyanskaffllingar.

Även inom den andra gruppen, alltså nyanskaffnillgar för delvis
krisbetonad tillverkning, möta visserligen likartade problem, men
företaget framstår dock icke såsom dödsdömt i och med fredsslutet.
Risk:erna äro emellertid betydande, och om en avskrivningsplan läg
ges upp på längre sikt, kan den få mycket av hasardens prägel.

Illom de tredje och fjärde grupperna av nyanskaffningar är risk
1110mentet, såvitt gäller frågan om möjligheten att vinna täckning
för anläggningsk.ostlladerna, alldeles oberoende av krisläget och får
förutsättas bestämt av helt andra faktorer.

Diskussionen om företagarnas villighet att bära riskerna för ny
produktion och nyinvestering i nuvarande läge synes lälnpligen kunna
anknytas till var och en av de tre faktorer, som bestämma riskerna,
nämligen primärt avsättningsmöjligheterna eller försäljningspriset
eller ännu egentligare uttryckt, den förväntade framtida nettovinsten
på försäljningen, och sekundärt dels anläggningsk:ostnaderna dels 'de
löpande kostnaderna för produktionen. Mot var och en av dessa fak
torer svara åtgärder, ägnade att eliminera riskerna.

Den metod, som enligt den klassiska ekonomien här skulle utgöra
llniversallösningen, vore att företagarna tillerkälldes ett så högt pris
för produkten, att det till fullo uppvägde (de subjektivt bestämda)
riskerna. För de rent efemära surrogatindustrierna skulle detta inne
bära, att priset medgåve, förutom företagarvinst och täckning av de
löpande produktionskostnaderna, även direktavskrivning av nyall
läggningarna. Metoden har veterligen i visst fall tillämpats, men det
torde, såsom förut antytts, kunna förutsättas att statsmakterna av
penningpolitiska och socialpolitiska skäl komma att föredraga att på
annat sätt stödja produktionen av surrogatvaror. Här kan det ligga
nära till hands att staten övertar risken i dess helhet på så sätt, att
den själv eller genom ett för ändamålet bildat rättssubjekt bedriver
den ifrågavarande produktionen.

När det åter gäller endast delvis krisbetonad nyprodllktion och ny
investering, ligger det närmare till hands, att statens medverkan läm-

. nas i form av direkta avsättningsgarantier på så sätt, att staten för
binder sig uppköpa viss minimikvantitet, i den mån denna ej vinner
avsättning på öppna marknaden. Garantien kan ock bestå i handels
politisk:a åtgärder; från förra kriget erinrar man sig exempelvis de
glidande spannmålstullarna. Slutligen kunna direkta minimiprisga
rantier tällkas. Syftet med dylika ingripanden kan ytterst sägas vara
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att garantera en viss minimal ekonomisk livstid för anläggningarna,
under vilken dessa hinna slutarnorteras.

Man ställer sig emellertid frågan, huruvida det skall vara staten
förbehållet att ensam läluna dylika garantier mot bristande avsätt
ningsmöjligheter och mot prisfallsrisk. Är det icke tällkbart att in
tressera också enskilda företagare för en dylik anordning? Förlltsätt
ningen härför är självfallet icke bara den, att de svenska köparna
funllit, att den inhemska produkten fyller skäliga kvalitetsansprål{,
utan också att de ha möjlighet att idet aktuella läget erhålla denna
produkt till ett billigare pris, onl de lova att hålla fast vid den sven
ske leverantören även efter det att avspärrningen upphört. Redan nu
torde ha förekommit, att kommunala beställare visat intresse för
dylika bindningar. I ett fall, SOlU jag hört diskuteras, gällde det avtal
om vissa materialleveranser under en IO-årsperiod. Kanske finns ut
rymme för lil{nande arrangemang även utanför dylika speciella om
råden. Jag har exempelvis hört uppgivas, att 'Tissa fabriker inom
livsmedels- och kemisk-tekniska industrien i brist 'på amerikanska
fettämnen hållit till godo med vad svenska leverantörer kunnat er
bjuda och funnit detta vara ganska gott. Ännu en förutsättning för
avtal av nu angiven typ, vilken alltså l{arakteriseras av att säljaren
(ersättningsvaruproducenten) underlåter att i rådande läge ta ut ett
möjligt merpris och i gengäld erhåller långfristiga leveranskontrakt .
till vissa minimipriser, torde vara, att avnämaren tillhör en mot ut
ländsk konkurrens relativt skyddad hemmamarknadsindustri och att
denna industri, såsom ju emellertid ofta är fallet med hemmamark
nadsindustrier, har en mycket stram organisation och prispolitik.

Jag har nu alltså avhandlat de slag av åtgärder för nedbringande
av riskerna, som kunna karal<teriseras som avsättnings- eller pris
garantier. Jag övergår härefter till de risk:begränsande åtgärder, sonl
åsyfta ett nedbringande av anläggningskostnaderna.

Utgångspunkten är härvid, att de rådande höga anläggningskost
naderna av vissa ·företagare betraktas såsom övergående och därför
utöva ett hämmande inflytande på deras investeringsvilja. En sär
ställning intaga härvid byggnadskostnaderna. Frågan härom är som
bekant för närvarande under utredning aven statlig kommitte, och
det är kanske bäst att avvakta, vad den har att förmäla. Det är att
antaga, att kommitten icke skall gå förbi de möjligheter till kostnads
sänkningar, som säkerligen skulle yppa sig genom en längre gående
standardisering av byggnadsämnesproduktionen och tillverkningen av
byggnadsdetaljer, och icke heller förbigå frågan om en eliminering av
de nuvarande, starkt fördyrande säsongvariationerna inom branschen.
Men fältet torde vara fritt även för initiativ från industriens egen sida,
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och jag tänker härvid särskilt på de fördelar i kostnadshänseeride, som
en central planering av den industriella anläggningsverksamhetell tör
hända skulle föra med sig. I detta sammanhang torde ock förtjäna
övervägas, vad som kan göras från komlnunernas och de statliga myn
digheternas sida för att befrämja en rationell tomt- och stadsplanepo
litik. Från en sydsvensk stad har jag hört talas om ett beaktansvärt
initiativ, i det att staden lär överväga att till fördelaktiga priser till
handahålla ett par på grund av kriget expanderallde företag bygg
nadstomter, på vilka nyanläggningar skulle omedelbart uppföras,
samtidigt som staden åtager sig att överta de äldre, i dess centrum
belägna anläggningarna, vilka efter krigets slut kunna beräknas icke
längre vara erforderliga för de ifrågavarande företagen, men vilka
samtidigt synas väl lämpa sig såsom lokaler för småindustri OCll
hantverk.

Vad jag nu sagt hänför sig alltså till frågan om möjligheterna att
nedbringa anläggningskostnaderna. Vad härefter allgår ,frågall onl
produktionskostnadernas reglering, så tror jag till att börja med, att
det finns en post som företagarna i allmänhet anse såsom låst i kal
kylerna, nämligen arbetslönens höjd, väl att skilja från de utbetalade
lönesummorna. Detta hindrar icke, att arbetslönens höjd på ett myc
ket reellt sätt beaktas, om icke annat så vid avgörandet om det ifråga
satta företagets lokalisering, då den tilltänkta platsens ställning i
dyrortshänseende spelar en mycket väsentlig roll. Har man emellertid
bundit sig för en viss anläggning och en viss produktion, så blir det
för den moderna företagaren i vårt samhälle en am'bitionssak att
också för framtiden bereda de anställda utkomst vid företaget. Detta
är kanske en av de väsentligaste hämllingarna, vilka uppresa sig mot
en nyproduktion, som kan befaras få blott temporär karaktär. Vid
gränsdragningen mellan fasta och rörliga kostnader i ett företag går
tendensen faktiskt i stigande utsträckning därhän att behandla ar
betskraften såsom en fast kostnad - vi erinra oss exempelvis de
mycket vanliga avsättningarna till pensionsstiftelser - men vid denna
i och för sig mycket intressanta fråga kan jag självfallet icke nu
uppehålla mig.

Bland kostnaderna för den löpande produktionen i övrigt vill jag
här särskilt fästa llppmärksamheten på kraftpriset, som för den ke
miska och metallurgiska industrien spelar en gallska väsentlig roll.
Allmänt erkännes, att kraftpriset i Sverige ligger förhållandevis högt,
vilket säkert i stor utsträcl{ning beror på de höga kostnaderna för
utbyggande av våra vattenfall, d. v. s. på höga fasta kostnader. För
hållandet har sin särskilda betydelse med hänsyn till de många fall,
då nu planerad nyproduktion är av utpräglat kraftförbrukande be-
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skaffenhet. Detta gäller t. ex. den planerade utvidgningen av alumi
l1iumtillverk:ningen i landet. Den största kraftproducenten i landet är
som bekant svenska staten. Därest staten vill stödja en angelägen
ersättningsproduktion, för vilken kraftpriset spelar en väsentlig, kan
hända avgörande roll, synes det ligga nära till hands, att statens eko
nomiska medverkan tar sig. form av ett subventionerat kraftpris.
Visserligen är det en god princip, att de affärsdrivande verken skola
ge full förräntning på det investerade kapitalet, men avsteg därifrån
torde väl också kunna försvaras, om nämligen utsikter finnas, att
denna uppoffring kan kompenseras genom meravkastningen från de
på kraften baserade industrierna.

Vad nu sagts torde också äga tillämpning på vissa andra taxor,
t. ex. järnvägstarifferna, vilka hittills varit så avvägda, att den för
den tyngre industrien särskilt viktiga vagnsgodstrafiken i opropor
tionerlig grad fått bära de fasta kostnaderna, åtminstone såvitt gäl
ler statens järnvägar.

I den offentliga debatten och i diskussionen företagare emellan om
de el{onomiska förutsättningarna för ny prodtlktion och ny investe
ring i dessa tider har särskilt ett kostnadselement - det är kanske
ovisst om det skall rubriceras så, men jag följer hävdvunnet bruk 
tilldragit sig stark uppmärksamhet. Jag syftar på beskattningen i all
lnänhet och l{rigskonjunkturskatten i synnerhet. Tämligen genom
gående hävdas från företagarhåIl, att särskilt den sistnälnnda utgör
ett utomordentligt starkt återhållande, kanske rentav prohibitivt
nloment i förhållande till den i detta läge önskvärda n~ya företagsanl
heten. Åtskilliga äro de projekt, som anmälts till Industriförbulldets
Prodllktionskommitte, men vilkas omsättal1de i pral{tisk handling
säges 'vara beroende a,r möjligheterna att åvägabringa befrielse från
eller lättnad i främst krigskonjunktllrbeskattningen. De uttalanden
om möjligIleten aven positiv lösning av denna fråga, som gjorts från
finansministerns sida, ha därför hälsats med tillfredsställelse. Läget
för dagen torde kunna anges så, att industrien ivrigt avvaktar en kon
kretisering av betingelserna för lättnader eller befrielse i detta hän
seellde.

När man går att bedönla de ekonomiska verkningarna aven krigs
konjunkturskatt, är det anledning att till en början fästa uppmärk
samIleten på det grundlä.ggande förhållandet, att skatten drabbar en
konjllnkturnlervinst. För att avgöra, 11uruvida en sådan vinst upp
komlnit, tarvas emellertid en överblick över konjunkturperioden i
dess helhet. Detta innebär med andra ord, att frågan, huruvida en
krigskonjllnkturvinst uppkommit eller icke, strängt taget ej h:an av
göras, förrän krigsperioden gått till ända. Det rationella vore därför
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- oln man överhuvudtaget skall ha en krigskonjunkturskatt ~ att
fråll inkomstökning under ett år avräk:na inkomstminskning Ullder
ett annat år. Under förarbetena till den gällande förordningen i ämnet
övervägdes bland annat även denna fråga. Finansministern förkla
rade sig emellertid icke finna anledning taga ställning till spörsmålet
men gjorde samtidigt det uttalandet, att ett förfarande med nu an
givet syfte måste bli svårt att genomföra.

I motioner i riksdagen hemställdes emellertid bland annat, att resti
tlltion av redan uttagen skatt skulle kunna komma till stånd, i den
lTI.ån det vid avräkning för hel krigskonjunkturperiod mellan inkomst
öl(ningar eller inkomstminskningar eller förluster, fram·kallade av
krigsförhållandena) befunnes, att besl(attningen efter sådana beräk
ningsgrunder framstode såsom helt eller delvis oberättigad. Första
särskilda utskottet förklarade sig återigen å sin sida icke berett att
intaga en bestämd ståndpunkt till förevarande spörsmål, men förut
satte, att detsan1ma komme att göras till föremål för närmare över
vägallde OCll där\rid ägnas tillbörlig uppmärksamhet.

IIuruvida denna fråga skall kunna lösas i positiv riktning i en.lig
Ilet med de påtagliga rättvisekrav, som tala härför, torde i första
hand - såsoln även synes framgå av finansministerns nyss återgivna
yttrande - bliva beroende av möjlighetell att finna en praktiskt
framkomlig, icke alltför komplicerad väg. En anvisning om efter vilka
riktlinjer en sådan rås11ing bör sökas, erhåller man - enligt mitt för-

o 111enande - vid betraktandet av det i vår beskattningsrätt vid 1938
års riksdag införda institutet avsättning till konjunkturinvesterings
fond, vill(et innebär ett genombrytande av besl{attningsåret och dess
ersättallde i visst avseende med konjunkturcykeln såsom beskatt
ningsperiod. Ifråga om krigskonjllnkturskatten synes ett dylikt från
gående av beskattningsåret som sagt ännu mera indicerat. Den nu
åsyftade rationellare besk:attningsperioden för krigskonjunktursl(at
ten skulle tekniskt kunna genomföras, därest i gällande författning
intoges det stadgandet, att debiterad krigskonjunkturskatt icke skall
erläggas i vanlig ordning utan i stället insättas i den skattskyldiges
namn å ett spärrat specialkonto, antingen hos Sveriges riksbank eller
hos postgirokontoret. Å dylikt konto kunde den åsyftade avräkningen
verkställas vid periodens slut. Innan avräkning skett, böra innestå
ende medel få disponeras av statsverket utan ränta. Såväl ur pellning
politisk som ur statsfinansiell synpunkt skulle sålunda effekten under
krigsperioden av de p~ kontot inllestående medlen vara densamma
som ifråga om skatt, vilken inbetalats i vanlig ordning. Till säker
ställande av statsverkets rätt till ifrågavarande. medel kunde lämp-



ANPASSNINGSPROBLEM 99

ligen föreskrivas, att statsverket äger däri njuta panthavares förmåns
rätt ellligt 17: 3 handelsbalken.

Denna lösning a\r uppbördsförfarandet vid krigskonjunkturskatt
skulle emellertid möjliggöra en rationell utformning av sl(atten ävell
i andra avseenden. I den mån investerin.gar nämligen komma till
stånd för nyttiga eller nödiga ändamål, l(unde företagen medgivas
rätt att använda tillgodohavande å spärrkonti för omedelbar av
sI{rivning av de verkställda investeringarna. Dessa tillgodohavanden
komme sålunda att ur företagens synpunkt framstå oeh verk:a så
som speciella konjunkturin.vesteringsfonder för sådana ändamål, som
av statsmakterna godl(ändes. En lil{nande anordlling kan naturligen
träffas redan med nu gällande lagstiftning på området, därest denna
kompletteras med en särskjld fullmakt för Kungl. Maj:t att medgiva
den nämnda avräkningsrätten, men den skillnaden föreligger, att
med nuvarande lagstiftning skulle avräkningen mellan avskrivningar
och l{rigskonjunkturskatt endast kunna avse \rarje års avskrivnings
behov och varje års krigskonjunkturskatt. Accepteras åter den här
framkastade tanken på beskattnillgsårets genombrytande till förlnån
för konjunkturperioden, skulle avräkning kunna ske icke blott mot
ett enstaka års skattebelopp lItan även, och på en gång, mot fler.A.
års kunlulerade skatter. .

För flertalet av de fall, där farhågor för krigskonjunkturbeskatt
11ingen anförts såsom ett hinder för upptagande av ny produktioIl,
torde den här föreslagna anordningen vara tillfyllest. Det skulle dock
kunna tänkas fall, då det skulle vara iridicerat ått härutöver medge
ren befrielse från krigskonjunkturskatt. För att täcka även dylika fall
borde lämpligen en särskild fullmakt inrymmas åt Kungl. Maj:t, even
tuellt åt banko- eller riksgäldsfullmäktige såsom varande den beskat
tande maktens permanent fungerande organ, att meddela beslut om
dylik frikallelse från krigskonjunkturskatt.

Såsom ett komplement till den in.vesterings- och kanhända rationa
liseringsl)efrämjande fria avsl\:rivningsrätten i krigskonjunkturskatte
hänseende kan slutligen övervägas, om icke en speciell grund till lind
ring borde införas av arbetslöshetspolitisl{a skäl. Denna tanke - son1

inte är min egen, utan framförts till mig från annat håll- utgår ifrån
det förhållandet, att det näppeligen är rimligt, att ingen differentie
ring av· krigskonjun'kturskatten göres med hänsyn till sättet för mer
vinstens uppkomst. Onekligen är det ell väsentlig skillnad, Oln en
l11ervinst på, låt oss säga en halv miljon kronor, förvärvas genom en
spekulativ korttidsaffär, eller om samma mervinst intjänas av ett
stort industriföretag under loppet av ett år. Framför allt- är skillnaden
stötande på den grund, att i ~istnämnda fallet en förutsättnillg för
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mervinsten ofta varit, att fler armar satts i arbete än tidigare. F'ör
att elilninera det stötande resultatet och sallltidigt premiera nyan
ställning av arbetskraft under rådande förhållanden skulle man kunna
tällka sig den anordningen, att viss del av den ökning i den vid före
taget utbetalade lönesumman, som hänförde sig till nyanställd arbets
kraft, finge avräknas nlot mervinsten under året.

Jag skulle härmed ha avslutat det avsnitt av framställningen, som
behallcllar möjligheterna att eliminera eller begränsa verkllingarna av
de särskilda risker, som föreligga vid upptagande av ny produktion
eller ny tillverk:ning. Det återstår att i detta sammanhang också med
några ord beröra finansieringsspörsmålet i trängre bemärkelse.

Under tidigare skeden av industriell expansion i vårt land har all
mänheten som bekant varit van att företaga sina investeringar i indu
strien med affärsbankerna såsom förmedlare. Affärsbankerna medver
kade därvid antingen genom direkt kreditgivning eller genom att bi
träda vid obligations- eller aktieemissioner. De ändringar, som för
ett antal år sedan genomfördes i banklagen, inneburo en kraftig be
skärning av affärsbankerIlas möjligheter att direkt eller indirekt med
verka i fortsatt industriell expansion, ehuru man alldeles icke behö
v'er anse dessa möjligheter som uttömda. Det torde vara förenat med
rätt avsevärda svårigheter att förmå allmänheten att teckna aktier i
ett okänt, nystartat företag. Detta är en av huvudanledningarna till
att den ökning av den industriella aktiviteten och därmed samman
hängande nyinvesteringar, söm ägt rum under senare år, i allt vä
sentligt kommit till stånd endast tack vare medverkan från redan
existerande industriföretag.

I-Iärvid har självfinansieringen inom de äldre starkt konsoliderade
företagen spelat en mycket framträdande roll. Förlltsättningen för en
finansiering i denna form är naturligen, att de bestående företagen
förfoga över likvida reserver. Dylika ha ock som bekant i högst avse
värd utsträckning skapats genom en restriktiv utdelningspolitik och
försiktiga avskrivnings- och lagervärderingsnormer. Ytterst har na
turligtvis också denna politik varit beroen·de på företagens möjligheter
att ernå tillfredsställande produktpriser, vilket ju varit fallet i sär
skild grad med våra stora exportindustrier. I sistnämnda förutsätt
ning har i rådande läge naturligen starka förskjutningar inträtt. Ex
portindustrierna, särskilt skogsindllstrierna, synas ha blivit svårt
handicapade, medan däremot utsikterna torde vara bättre inom de
på hemmamarknaden inriktade företagen.

Till produktpriset såsom basis för självfinansiering har emellertid
i nuvarande läge kommit en annan faktor av sannolikt vida större
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betydelse. Jag syftar på den kapitalfrigöring, som successivt.kommer
till stånd, i den nlån stora värdefulla förråd och lager utförsäljas från
företagen. Även här föreligga dock markerade olikheter skilda före
tagsgrenar emellan. Inoln skogsindustrierna ·har sålunda i stor ut
sträcl{ning kapital, i stället för att frigöras, tvärtom bundits i lager
av färdigfabrikat, medan lagerfrigöringen måste få högst betydande
omfattning inom sådaIla konsumtionsvaruindustrier som textilfa
brikerna.

De kapitalinvesteringar, som erfordras för tillkomsten aven ersätt
ningsprodul{tion, äro understundom av sådan storleksordning, att icke
ens ett gammalt välkonsoliderat storföretag ensamt kan gå i land med
finansieringsuppgiften. I dylika fall ter sig en samverkan på kollektiv
basis mellan ett antal företag, för vilka en dylik ersättningsproduk
tian erbjuder gemensamt illtresse, ganska naturlig.

Vid övervägandet hur en sådan samverkan skulle kunna praktiskt
gestaltas, tror jag man kan .hämta vägledning från erfarenheter, som
på detta område gjorts på sina håll utomlands. Man kan sålunda
tänl{a på den finansiella intressegemenskap, som ordnades i Tyskland
för fyraårsplanen, ,rid vars genomförande enskilda företag i sam
verl{an spelat stor roll för finansieringen. Såsom exelnpel kan näm
nas den s. k. Pflichtgemeinschaft, som år 1934 bildades för utveck
lingen av den tyska brunkolindustrien och som bestod av tio bolag,
v'il1ra satsade inalles 100 miljoner Rmk.

AI{tiviseringen av den t:ysl{a cellullsprodul{tionen skedde enligt ett
liknande system, men till en början på regional basis. Sålunda· bilda
des år 1935 Sächsische Spinnfaser A. G. av 129 sacllsiska bolag. 1938
sammanslötos cellullsproducenterIla inom hela riket till Deutscher
Zell,voIlring. Även R.eichsvverke Hermann Göring fingo sin - dock
enbart finansiella - anknytning till den existerande industrien, vilket
sl{edde på så sätt, att de tyska järnverken ålades att tillskjuta 50
Rmk för arbetare. Vad som intresserar oss är emellertid främst hur
långt lnan kan komma på frivillighetens väg på detta område. Ett
fall, där en dylik sam,rerkan i ovanligt hög grad ter sig indicerad,
är den nu aktuella frågan om en utvidgad cellullstillverkning. Det är
icke blott ett textilfabrikanternas utan ävell ett textilhanclelns in
tresse, att cellullsprodllktionen utökas. Värdet av den totala textil
,raruomsättningen uppskattades för 1939 till i runt tal 1 miljard kro
nor, och denna omsättning är till allra största delen uppbyggd på rå
varorna bomull och ull. Det är då uppenbart, att en utspädning av
de inneliggande kvantiteterna av dessa råvaror med, låt oss säga,
30 ~.~ cellllll skulle betyda, att omsättningelI hölles u'ppe på ett avse
värt högre plan än eljest skulle vara möjligt. Mot denna andel i om-

9 - Nationalek. För. Förh. 1940. 404486.
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sättningen väga investeringsutgifterna för en cellullsfabrik lätt, om
de blott slås ut på alla de grupper, som ha intresse i saken. Sannolikt
skulle enlellertid en tillräcklig riskfördelning komma till stånd redall
Oln det finallsiella deltagandet begränsades till textilfabrikerna.

Vilken effekt på kapitalmarknaden som investeringsverksamheten
för nyproduktion skall få, blir naturligen beroende i första hand av
storleken av dessa investeringar; en undersökning härom pågår för
närvarande inom Industriens Utredningsinstitut. Men belastnillgen
av kapitalmarknaden bestämmes naturligen icke enbart av de indu
striella investeringarna utan även av de statliga anspråken för dell
löpande budgeten, för förs\rarsmaterialbeställnillgar och för allmänna
arbeten av civil natur. Här synes det önskvärt, att en allmän över
blick över alla de investeringsplaner - enskilda såväl som offentliga
- vilka nu på olika håll övervägas, kommer till stånd, och en sådan
budgetering i planekonomiens tecken lär väl icke utebliva. Ett organ
härför finnes ju redan i kreditnämnden.

En dylik budgetering påkallas för övrigt icke endast, och kanske
icke ens främst, av finansiella skäl. Även i fall, då den finansiella
sidan är säkerställd, kan risk föreligga för att en tillämnad investering
icke kan genomföras på grund av svårigheten att anskaffa vissa där
för erforderliga material. Investeringsprogrammen för försvarsväsen
det och de allmänna arbetena av civil natur nlåste med andra ord
även ur materialsynpunkt avvägas mot den enskilda industriens och
den enskilda byggnadsverksamhetens planer.

Den planläggning, som framstår som ofrånkomlig, när det gäller
upptagandet av nya tillverkningar för den öppna marknaden i dagens
läge, och som i det föregående belysts ur skilda synpunkter, kan till
sist knappast förbigå två stora oell väsentliga frågor, nämligen:
Kunna vi så inrikta denna produktion, att den ansluter sig till de
huvudlinjer, som vi vilja se läggas till grund för utnyttjandet på längre
sikt av våra naturliga reslIrser? och: Hur rimma planerna på ersätt
ningsproduktion med den målsättning, som i dessa dagar skymtar för
Europas ekonomiska nydaning? Det vore förmätet av mig att vilja
söka besvara dessa spörsmål, men då jag förmodar, att de icke helt
kun-na förbigås vid disl{ussionen, har jag trott mig böra framföra
några synpunkter även på dessa frågor.

Den rena surrogatproduktionen kunna ,ri i detta sammanhang för
bigå. Vad SOIU här intresserar är endast den produktion, som i första
hand synes ha betingelser att kunna bestå även efter krigets slut. En
vägledande norm för de utredningar, som nu bedrivas inom industriens
organisatialler, tror jag mig kunna säga är, att vi i största möjliga
utsträcklling böra inrikta oss på framställning av sådana produkter,
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vilka vi även på längre sikt kunna tillverka. med ekonomisk fördel.
Vi veta icke mycl{et om vår ställning i ett framtida europeiskt eko
non1iskt s~tstem, men det finns goda skäl för den ståndpunkten, att
,ri böra inrikta oss på att detta är tänkt att bygga på en ändamåls
enlig arbetsfördelning efter varje folks naturliga förutsättningar. Det
sistnämnda är llaturligtvis ett oerhört svävande och vagt begrepp,
vilket famnar allting från råvaruförekomster och till den större eller
mindre fond av teknisk skicklighet och kunnande, som finnes nedlagd
hos de flesta folk. Vad som enligt lnin mening bör vara vägledande
vid avgörandet, hurlivida en viss nytillverkning nu skall tagas upp
eller icke, kanske framgår bäst, om jag för resonemanget på det kon
kreta planet.

Onl man exempelvis ser på den svenska maskinindustrien, så synes
det ingen anledning att i nuvarande läge frångå den linje, som denna
illdustri under de senare åren slagit in på och som innebär en utveck..;
ling filat ökad specialisering. De jämförelsevis mindre betydande
brister, som nu uppträda, avse artiklar, för vilka den svenska mark~

naden i regel på längre sikt är alltför begränsad. Det fin11s därför ingen
anledning att bryta specialiseringslinjen. T'värtom innebär måhända
öppnandet av den ryska marknaden ytterligare argument för denna
linje. Sonl ett uttryck för att denna tanl{e står levande för den sven
ska maskinindustrien., framstå decentraliseringssträvandena inom
storföretagen, d. v. s. tendensen att utlämna vissa tillverkningsde
taljer för framställning i110m svensk småindustri. Dessa underleveran
ser bilda sannolikt en fastare grundval för småindustrien, än om denna
i konkurrens med alltjämt fortgående import nu skulle här hemma ta
upp tillverl{ningar aven massa mer eller mindre krambetonade varor.

Av den redogörelse Jag i början av mitt anförande lämnade för
de uppslag till nyproduktion, som nu äro under övervägande, torde
framgå, att dessa uppslag ha en ganska deciderat lokal anknytIling.
Det är nämligen här i stor utsträckning fråga om ett tillgodogörande
av Norrlands olika naturliga tillgångar i form av malm, vattenkraft
och skog. Krisproblemen ha därför ånyo aktualiserat den norrlands
fråga, som tycks vara ett periodiskt återkommande element i 'vår 'nä~

tingspolitil{. Men det är icke längre mot bakgrunden' aven förtvinan
de sågverksindustri, mot ett deklinerande näringsliv, som detta pro
blem nu rullar upp sig, utan mot bakgrunden av nyfödda förhopp
ningar på framtiden.

Ingen kan vara mera med,reten härom än den norrländska indu
strien. Sedan något år tillbaka följer denna vaksamt genom en för
ändamålet bildad expertkommitte de norrlälldska försörjningsfrågorna
i hela deras vidd, och det finnes all anledning tro, att resultatet av
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detta norrlandsindustriens eget utredningsarbete skall bliva' fruktbä
rande, icke minst när d-et gäller att stimulera ny och naturlig före
tagsamhet där uppe.

Men listan på de olil{a slag av nyproduktion, SOlU nu övervägas,
visar också något annat. Det bättre utnyttjande av våra naturliga
resurser, varom här är fråga, innebär också i stor litsträckning till
skott till det europeiska hushållet på områden, där detta ·nu lider
brist. Den omständigheten synes mig vara av stor principiell bety
delse, för den händelse det nu pågående kriget skulle komma att av
lösas av ett handelskrig i en eller annan form mellan Europa och
den alnerikanska kontinenten. Skäl kunna anföras härför. Men även
om detta handelskrig uteblir, så måste dock redan den omständig
heten att Amerika nu uttränger de europeiska länderna från vissa
transoceana marknader innebära påtagliga risker för att varuutbytet
mellan dessa länder och Europa under alla förhållanden kommer att
krympa samman. Europa blir då i ökad grad hänvisat till sig självt
men kan ock.så bära denna risk med större järn11mad, i dell mån de
enskilda ländernas näringspolitiska strävanden äro utslag av icke
blott en god nationell utan även aven god europeisk ekonomi. Jag
tror det skall vara ganska svårt att visa upp, att detta icke är fallet
med flertalet av de planerade tillskott till vår folkförsörjning, som nu
övervägas inom den svenska industrien.

Härefter yttrade sig:

Civilingenjör S.. Westerberg: I denna församling av nationalekonomer
ä~det kanske förmätet aven ingenjör att taga till orda. Jag kommer icke
heller att försöka ge mig in på den föreliggande frågan i hela dess omfatt
ning utan skall endast beröra ett par detaljer.

.Det försÖrjningspolitiska.läge, i vilket. vi nu befinna oss, är såsom fram~

gick. av före~raget svårt och ,komplicerat. Även om de problem, som av
Utge't" föranledas~ se förhållandevis enkla. ut, när man ritar upp dem på
pappete~,finner man snart, att svarigheterna ökas i betänklig grad, när
man skall utforma 'lösningen av detaljerna. Det" gäller ju ·här 'dels frågor
av·t eknisk· art ·med·· mer··eller ·mindre· organisatorisk' betoning och dels, vilket
föredragshållaren j sista:: .delen'.av sitt föredrag berörde, även ekonomiska
problem. Genom min dagliga verksamhet och genom uppgifter, som jag
fått efter krigsutbrottet, har jag med intresse följt utvecklingen av vår
materiella beredskaps förbättring, och jag måste säga, att tillståndet ännu
icke är på långt när tillfredsställande. Från svenska ingenjörers sida har
vid upprepade tillfällen framhållits, att utbildningen av tekniker, såväl
i vad det gäller den grundläggande undervisningen som den senare följande
tekniskt-vetenskapliga forskningen icke varit tillfredsställande. Den upp
muntran, som vi det sista halvåret fått från den fungerande ecklesiastik-o
ministern genom tillsättande av ett par kungliga kommitteer, har emeller
tid glatt oss.
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Vi måste betänka, att de problem, som nu stå inför sin lösning, som sagt
till väsentlig del äro av teknisk art. Uppläggandet aven ny produktion av
ersättningsmaterial innebär ofta ett problemkomplex av mycket stor om
fattning. Redan när de gäller att lägga om en mekanisk industri från en
tillverkning till en annan möta betydande svårigheter. Jag var för några
dagar sedan på besök nere hos Kullagerfabriken i Göteborg, där nIan f. n.
är sysselsatt med en betydande ammunitionstillverkning. Som bekant var
det ju meningen, att krigsmaterialtillverkningen i landet skulle vara igång
omkring den 1 februari d. å., men när jag frågade en av de ledande ingen
jörerna, huru det hade gått, svarade han: »Vi kommo igång för tre måna
der sedan». Nu gick det emellertid för fullt. Hans erfarenhet var, att dessa
arrangemang med. följande snedbelastningar av företagets tillverkningar
var ett av de besvärligaste problem, som han någonsin varit med om att
lösa. Natt efter natt under många veckor hade man brottats med det
samma, innan luan till slut nådde en lösning. Vi talade också om Amerikas
möjligheter att sätta igång vissa krigsproduktioner. Han menade att en
omläggning av t. ex. Fordverken till krigsindustri torde vara ett puzzlespel,
som i »trasslighet» torde söka sin like. Och detta allt gäller en mekanisk
industri, där grundlinjerna för fabrikationen dock äro i viss mån desamma
vid växling från en tillverkning till en annan. Ännu mer komplicerad blir
frågan, när man på det kemiska området skall upptaga helt och hållet nya
tillverkningar. Det är en lång väg, en via dolorosa, från den klara teorin
till utvecklingen över laboratorieexperiment i större skala, fabrikation i
mindre och halvstor omfattning ,och den flott löpande tillverkningen, som
går både tekniskt och ekonomiskt tillfredsställande. För att klara dessa
frågor behövas utomordentligt skickliga och kunniga ingenjörer och ingen
jörerav mera vetenskaplig läggning än vi i allmänhet här i landet dispo
nera över. I många hänseenden hava vi varit vana att gå i släptåg efter
de stora industriländerna och få våra erfarenheter därifrån. 'Detta är icke
så underligt. Vi måste förstå, att problemets lösning i ett litet land är
öändligt mycket svårare än i ett stort. I de stora länderna kan man basera
sina forskningar och experiment på en betydligt större' hen1makonsumtion
och därigenom slå ut kostnaderna på så stora kvantiteter, att de knap
past spela någon roll. De uppkomna fabrikerna bliva givetvis också större,
vilket på många håll är oeftergivligt, om frågan skall kunna lösas efter
ekonomiska riktlinjer. I -vissa hänseenden hava vi naturligtvis en hjälp i
v:åragoda 'naturtillgångar, men i stort sett måste -nog tekniken och ingen~

jörskonsten inom 'vårt land drivas upp till en nivå högre än andra länders
för att vi skola kunna' framgångsrikt stå ·oss i konkurrensen. Vi glädjas
åt de åtgärder, som nu vidtagits till förbättringar, men påpeka, att- det
tager lång tid, innan resultaten komma fram.

Huru ställer sig då frågan, när snabba resultat äro av nöden? Man be
höver naturligtvis i högsta möjliga mån använda de inom landet befintliga'
ingenjörsresurserna. Ingenjörerna äro emellertid f. n. i rätt hög grad enga
gerade i militärtjänstgöring, dels som reservofficerare, dels som manskap.
Med den träning, som de ha som arbetsledare, äro de väl också därför
särskilt lämpade, och de militära myndigheterna vilja ej gärna släppa
dem. En penetrering av denna frågas detaljer är nödvändig, och man bör
överväga, var vederbörande tekniker för landet bäst kommer till använd
ning, militärt eller civilt.
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Även användande av erfarenheter från utlandet i den mån dessa kunna
disponeras, torde vara att rekommendera. Vi veta, att man i Tyskland
med största målmedvetenhet och utan hänsynstagande till under fredstid
rådande ekonomiska omständigheter löst ett flertal problem, till vilka vi
hava motsvarighet. Ett förvärvande av metoder från Tyskland och stu
derande av förhållanden därstädes borde kunna giva snabbare erfarenheter.
Industriförbundets Produktionsnämnd har också denna fråga under bear
betande.

Till sist skulle jag med några ord vilja beröra den ekonomiska sidan av
saken. Av föredragshållarens orientering har åtminstone jag fått en be
stämd känsla av alla de svårigheter, som möta på detta område, alla de
olika alternativ till statliga subventioner genom del ay anläggningskost
nader, leveransgarantier eller skattelättnader o. dyl.

Huru skall över huvud taget en industriman, som känner det ekonomiska
ansvaret för sitt företag och det kapital han är satt att förvalta, kunna
ge sig in på nya projekt, som innehålla en sådan mängd obekanta fak
torer. En tillförlitlig kalkyl är omöjlig att uppställa. Vi måste resolut och
effektivt förenkla problemet. Våra skattelagar äro redan vis-a-vis fredsskat
terna för mycket invecklade. En med vanligt sunt bondförstånd utrustad
industriman kan knappast själv räkna ut, huru stor hans skatt blir, utan
måste anlita experter. Ofta blir den slutliga skatten först fastställd genom
rättsprocedurer, som taga flera år fram i tiden. Detta fruktansvärda kine
seri kompliceras ytterligare av den nya krigskonjunkturskatten. Denna är
enligt mitt förlnenande en olycka, som har rent politiskt motiv för sin
tillkomst. Med den kontroll, som statsmakterna nu hava på prissätt
ningar, borde knappast en krigskonjunkturskatt denna gång vara nödvän
dig. Om ett företag det ena året genom yttre åverkan pressas till ökade
leveranser under en kort tid med därav följande minskade under en annan,
är det både oklokt och orättfärdigt, att sådana mervinster skola drabbas
av krigskonjunkturskatt. Redan åren före krigsutbrottet befunno vi oss i
en sådan situation, då finansministern på grund av bristen på riskvilligt
kapital ansåg sig böra efterlysa åtgärder. Och nu har situationen sanner
ligen icke förbättrats. Den misstänksamhet, som näringslivet hyser mot
statsmakterna, och osäkerheten i beräkningarna till mot riskerna svarande
vinster verka givetvis paralyserande och detta i en tid, då all företagsam
het och framåtanda borde uppdrivas till högsta möjliga intensitet. Vi be
höva en frisk optimism hos näringslivets män i dessa svåra tider. Låt oss
hoppas, att statsmakterna i dessa frågor kon1ma till snabba beslut i sam
arbete med det praktiska livets män. Här gäller i hög grad »periculum in
mora».

Arkitekt Hans-A.. Holst: Jag skall be att få yttra några få ord till bekräf
telse och förtydligande av de synpunkter, som sekreterare Sunden här har
framfört, och skall därvid närmast uppehålla mig vid hur en byggnads
fackman ser på problemet att nedbringa byggnadskostnaderna.

Jag vill inledningsvis framhålla, att själva byggandet aldrig har höjt sig
över hantverksstadiet, varför byggnadsproduktionen icke heller kan kal
las för industri i vanlig mening. Produktionen bedrives i huvudsak aven
mängd små företagare utan fast organisation, vilka företagare i allmänhet
icke heller ha ordnad ekonomi. Däremot finns det en byggnadsämnesindu-
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stri och ett fåtal stora företagare, vilka alltså kunna sägas representera
den industriella delen av byggnadsproduktionen.

De goda byggnadskonjunkturerna före kriget medförde, att ett antal
arbetare, som förut varit sysselsatta inom andra näringsgrenar, drogos över
till byggnadsproduktionen. Krigsutbrottet i september 1939 gjorde som
bekant slut på högkonjunkturen på detta område. Nybyggnadsplaner
skrinlades och produktionen inskränktes i huvudsak till avslutandet av
redan pågående arbeten. De omfattande nlilitärinkallelserna bidraga emel
lertid och bidraga alltjämt till att man icke fått så kraftig känning av
arbetslöshet på byggnadsmarknaden, SOlU annars varit att vänta. En annan
faktor, som medverkat härtill, har varit de arbeten av mera tillfällig
karaktär, som måst utföras på grund av tidsläget, exempelvis militära
anläggningar, skyddsrumsbyggen o. dyl. Den nu pågående hempermitte
ringen av värnpliktiga kommer emellertid att öka svårigheterna på bygg
nadsmarknaden, och varje initiativ, som kan skapa arbetstillfällen, måste
därför hälsas med största tillfredsställelse, förutsatt givetvis att ett verk
ligt behov fylles med dessa initiativ.

De senaste årens byggnadsproduktion har visat en ständigt stigande
kostnadskurva, vilket berott dels på att pengarna varit billiga, dels på att
det rått bostadsbrist med därav följande hyresstegring, dels slutligen och
kanske främst på det allmänna goda konjunkturläget i landet. Något direkt
behov har därför icke förelegat för ett nedbringande av byggnadskostna
derna från byggnadsindustriens sida. Eftersom allmänheten visat sig kunna
bära de ökade kostnaderna för sina bostäder, har icke helt.-r konsument
intresset kunnat pressa ned byggnadskostnaderna.

Det nu inträdda krisläget med tilltagande arbetslöshet på byggnads
marknaden har, som sekreterare Sunden framhöll, tvingat till vidtagande
av vissa statliga åtgärder för nedbringande av byggnadskostnaderna. De
utredningar, som satts i gång, torde väl komma att framlägga sina resultat
i december, och man får då tillfälle att taga del av dem. De direkta bygg
nadskostnaderna för byggnadsproduktionen ur den enskilde byggherrens
synpunkt kunna i stort sett uppdelas i två huvudgrupper, nämligen arbets
resp. materialpriser. De nuvarande arbetspriserna kunna utan vidare be
tecknas såsom alltför höga särskilt för landsbygdens förhållanden. En av
anledningarna härtill är, att byggnadsarbetet har haft en så utpräglad
säsongkaraktär. Den moderna tekniken har här en viktig uppgift att fylla.
I samband med en förståndig planering bör den kunna verka för att bort
arbeta de höga säsongIönerna.

Materialpriserna ha i stort sett varit normala under högkonjunkturen.
Emellertid har man använt ett otal olika modeller av för samma ändamål
avsedda artiklar. Byggnadsämnesindustrien har därför ur konkurrenssyn-
'punkt tvingats att tillverka alltför många modeller. Dessutom har bygg
nadsämnesindustrien arbetat under nära nog samma säsongbetonade vill
kor som byggnadsproduktionen i övrigt. Ma.n borde därför bereda tillver
karna större möjlighet att överblicka den kommande säsongen, varigenom
de skulle kunna förlägga en del av sin tillverkning till dödsäsongen. Att
standardisering kan genomföras i samband med placeringen av stora be
ställningar behöver ju icke särskilt påpekas. Det är ju en självklar sak.
Båda dessa åtgärder skulle samverka till 'nedbringande av materialpri
serna, eftersom fabrikanterna skulle kunna producera till lägre priser, om
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de redan från början kunde räkna med större omsättning. Den -tilltagande
materialknappheten torde för övrigt också komma att bidraga till större
standardisering.

För att med hänsynstagande till de nu berörda faktorerna kunna åstad
komma en riktig projektering av byggnadsföretagen fordras nu mer än
någonsin, att kvalificerade fackmän från första början få tillfälle att göra
sig hörda. De tekniska kraven på byggandet av i dag äro så höga, att man
icke kan överlämna planeringen åt slumpen. Det är dock kvalitet och livs
längd hos bebyggelsen, som man vill uppnå.

Av vad jag har sagt kan man draga den slutsatsen, att det fordras en
kollektiv aktion från näringslivets sida för att nedbringa kostnaderna för
byggnadsproduktionen. Denna aktion skulle genom rådgivning, projek
tering, uppgörande av typritnillgar, centrala inköp och central byggnads
ledning samt underhandlingar med arbetarparten kunna påverka material
och arbetsmarknaden inom byggnadsindustrien i s~7fte att nedbringa bygg
nadskostnaderna. I tider som dessa nlåste man för att kunna lösa de stora
problem, som tiden uppställer, åstadkomma ett effektivt samarbete mellan
samhällets olika delar också när det gäller att nedbringa de direkta kost
naderna för byggnadsproduktionen. För att bringa reda på byggnads
marknaden får man därför antagligen tänka sig tillkomsten aven general
plan för all bebyggelse inom landet, vilken plan skulle ge möjlighet till
samarbete och effektiv reglering av de frågor, som ha med byggnadspro
duktionen över lag att göra.

Direktör R, Rausing: Jag har för min del icke mycket att tillägga till det
redan sagda utan kan i det väsentliga skriva under vad som redan har
sagts av ingenjör Westerberg å industriens vägnar. När jag försökte följa
föredragshållaren och bilda mig en uppfattning av vad han ville uppnå,
var det vissa saker, som jag fann vara riktiga, men också vissa saker, som
jag icke riktigt kunde förstå eller som jag ur industriens synpunkt icke
riktigt kunde acceptera.

Analysen av råvaruproblemet såsom det väsentliga i bristproblemet var,
såvitt jag förstår, riktig och träffar det väsentliga i da.gens situation. Där
för tror jag också, att ersättningsproduktionen och de investeringar, som
skola göras i samband därmed, i huvudsak böra inrikta sig på råvaru
området.

Vad föredragshållaren yttrade om krigskonjunkturbeskattningen och vad
ingenjör Westerberg yttrade om samma sak tror jag varje industriman
och var och en, som haft tillfälle att för statens räkning syssla med dessa
frågor, måste skriva under. Det råder nog intet som helst tvivel om att
det är nödvändigt att komma till en lösning av beskattningsfrågan, om
en tillräcklig ersättningsproduktion överhuvudtaget skall kunna komma
till stånd. Frågan sammanhänger, som föredragshållaren mycket riktigt
påpekade, med frågan om rätten till avskrivningar. Om det gäller att starta
en ny produktion för visst bestämt ändamål, men de, som skola satsa kapi
talet, icke se någon möjlighet att få anläggningarna bortskrivna inom
rimlig, d. v. s. mycket kort tid, så kunna de icke ge sig in på saken. Detta
sammanhänger med krigskonjunkturskatten på det sättet, att om avskriv
ningar vid denna beskattning icke få göras snabbt utan skola ske på annars
normalt sätt, kommer skillnaden mellan de behövliga och de medgivna av-
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skrivningarna att räknas SOln vinst och bli föremål för krigskonjunktur
beskattning.

Det är klart, att i fråga 0111 vissa stora investeringar lnåste staten träda
in. Till dylika investeringar räknar jag sådana saker som exenlpelvis alunli
niumproduktion, cellulltillverkning och vissa därmed jämställda tillverk
ningar. Ett annat område, där staten också med nödvändighet måste träda
in, utgöra de stora iilvesteringar, som nu planeras för försvarsändamål,
exeInpelvis för utvidgad flygplans- och flygn10tortillverkning.

När föredragshållaren kom in på vad han kallade för budgetering av in
vesteringarna, Inåste jag emellertid ställa mig i hög grad frågande. Jag kan
icke fatta annat än att hans uttalande innebar en argumentering för en
långt gående statlig investeringskontroll. l\led de kapitalbehov, som för
närvarande föreligga, komlner kapitalet förmodligen att bli knappt, men
att lned utgångspunkt därifrån draga den slutsatsen, att en hiugt gående
statlig investeringskontroll lnåste införas, om det nu var föredragshålla
rens lnening, tror jag är i hög grad förhastat. En sådan kontroll skulle
enligt lnin lnening vara både farlig och onyttig. Det kan bli nödvändigt
att säkra kapitalbehovet för de speciella produktioner, som jag nyss vid
rört, men att därutöver lägga hämsko på investeringsverksalnheten leder
enligt mitt förlnenande till sämre resultat än att läInna den fri.

Föredragshållaren gav på slutet av sitt föredrag en upplinjering, Oln jag
får kalla det så, av den svenska produktionen sedd i förhållande till den
europeiska nyordningen. För nlin del tror jag Inan lugnt kan ställa den
frågan på framtiden. Jag tror näiniigen, att nlan skall akta sig för att pla
nera lned hänsyn till denna nyordning, ty nlan lär i detta ögonblick icke
veta, hur den konlmer att ställa sig, och det är därför lugnast att över
lämna den saken åt fralntiden.

När föredragshållaren något entusiastiskt skildrade vad nlan skulle
kunna åstadkolnnla i fråga om ett optimalt resultat genoln en dylik nyord
ning, skulle jag vilja framhålla, att den gamla liberala ekonomien skulle ha
sagt, att detta resultat uppnås genom handelns frihet, ty ett fritt utbyte
länderna einelIan skapar just den bästa fördelningen av produktionsmed
len och av produktionen och därigenonl det optinlala resultatet.

Sekreterare R.. Sunden: Jag skall endast be att få ge en replik till direk
tör Rausing. Det var beklagligt, att jag tydligen uttryckt mig så illa, att
jag blivit missuppfattad och detta på en punkt, som jag anser vara ganska
väsentlig. Jag åsyftar frågan onl nödvändigheten att åvägabringa en av
vägning av de olika investeringsanspråk, som nu anmäla sig. Schenlatiskt
sett har man här att räkna med tre olika investeringsbehov. Vi ha först
de investeringsbehov, SOln uppstå på grund av InateriaIbeställningarna till
försvaret. 'Ti ha vidare det program för allmänna arbeten, som har skynl
tat i pressen. Önskelistan på detta område slutar redan på 470 miljoner
kronor, och det har bebådats, att ytterligare förslag till sådana arbeten
komIna att franlläggas. 'Ti ha slutligen de investeringsbehov, som före
ligga inoln den enskilda industrien och inom den enskilda byggnadsverk
sanlheten. Jag menar, att vi kOnl111a i detta läge lätt i den situationen, att
det uppstår knapphet på kapitalInarknaden, och redan av den anledningen
synes det vara befogat, att statsmakterna taga under olnprövning, Oln vi
då ha råd att sätta i gång betydande allnlänna arbeten av civil natur,

9*
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kanske på bekostnad av industriella, på någon sikt sett produktiva anlägg
ningar, vilka emellertid först i efterhand kunna komma att anmäla sig.

Jag vill säga, att jag dessutom icke avsåg en budgetering enbart ur
finansiella synpunkter, ty det är här även fråga 0111 nödvändigheten aven
hushållning med tillgängliga knappa investeringsnlaterial. Jag behöver en
dast erinra Oln en sådan vara sonl linolja, som är föremål för statsbeslag .
.Iiven härvidlag måste en avvägning ske mellan olika behov. Skall nlan
sätta i gång ett brett upplagt progranl för allmänna arbeten, som kanske
absorbera dessa tillgångar på bekostnad av produktiva anläggningar iuonl
det enskilda näringslivet?

Jag tror därför icke, att lnan kan avvisa tanken på budgetering lned den
nlotiveringen, att en sådan skulle innebära en icke önskvärd investerings
kontroll. Såvitt jag förstår är den åsyftade avvägningen, åtlninstone vad
gä.lle!-" råvaruhushållningen, en uppgift, sorn är direkt ålagd industrikonl
n1lSSlonen.

Revisor HII Hörlin: I sitt fÖ~'edrag framhöll inledaren vilken betydelse
det har, alt man får ett grepp på finansieringen av nya investeringar. I
vårt land bildas i genolnsnitt cirka tusen aktiebolag Oln året, varav flera
hundra avse industriell produktion. Det är då givetvis ett intresse både
för det allmänna och för näringslivet i sin helhet att veta, hur dessa inve
steringar fördela sig. Ingen har emellertid för närvarande någon klarhet i
denna sak, trots att vi ha större möjligheter än något annat land att genonl
aktiebolagsregistreringen i patentverket få en verkligt fulländad statistik
över nya investeringar inom olika industrigrupper. Dessa nlöjligheter äro
emellertid icke på något sätt tillvaratagna. I patentverket göres visser
ligen en uppdelning av industriföretagen på 16 olika grupper, Iucn denna
uppdelning är, såvitt jag förstår, fullständigt värdelös. Det finI).s exelnpel
vis en grupp, som heter läder-, skinnvaru- och beklädnadsindustri. En gång~

när jag hade anledning att närnlare granska dessa uppgifter, fann jag, att
det under ett år hade startats 4.(0 nya bolag inonl denna grupp nled ett
investerat kapital på sammanlagt 5 il 6 miljoner kronor. Det gavs en1eller
tid ingen upplysning om huruvida det var konfektionsindustrien, S0111 hade
en god konjunktur det året och sonl drog till sig kapital, eller Oln det var
fråga om läderindustrien eller skoindustrien.

Särskilt nu för tiden, när det är ont om kapital och nlan vill få en över
blick över vart kapitalet tar vägen, vore det väl icke för lnycket att be
gära, att en olnläggning gjordes av statistiken i patentverket och att några
kvalificerade personer finge taga hand onl registreringen av det värde
fulla material, som komnler in. Aktiebolagslagen borde i så fall utformas
på sådant sätt, att nystartade företag ålades att ge noggranna upplys
ningar onl vilken sysselsättning de älnna upptaga. Även vid kapitalök
ningar borde lnotsvarande upplysningar länlnas. ,1\1a11 skulle på detta sätt
få ett grepp aln vart det kapital, som via aktiebolagen ledes in i närings'
livet, tar vägen och vilka industrier, SOln absorbera kapitalet.
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Ordförande: Försäkringsdirektör I. S j ö g r e n.

Till styrelse för år 1941 valdes professor B. Ohlin, ordförande, fil.
doktor H. Nordenson, ,rice ordförande, fil. doktor I. Anderson, stats
sekreterare D. Hammarskjöld, Landsorganisationens ordförande A.
Lindberg, riksbankschefen I. Rooth, försäkringsdirektör I. Sjögren
och bank:direktör J. Wallenberg.

Riksgäldsfullmäktiges ordförande fil. doktor K. Hildebrand höll
föredrag om

Försvarslånet och sparandet.

I början av försvarslåneelnissionen uppkom en diskussion om an
vändningen av nya och gamla sparmedel för likvideringen av teck
Ilade obligationer. Från några håll framställdes det yrkandet, att
endast nya sparmedel borde ifrågakomma, och försäk:rades, att dessa
medel vore tillräckliga för uppnåelldet av emissionens första mål: de
500 miljonerna. Då denna mening började vinna spridning ute i lan
det och på grund därav förslag om teckning å lånet på grundval av
äldre sparlnedel i flera fall förkastades med lnotivering att sådana
teckningar vore oriktiga, uppstod fara för att emissionen kunde kom
ma att i viss mån misslyckas.

Jag utgav då ett flygblad, som med postens hjälp spreds i en mil
jonupplaga, med titeln: »Försvarslånet. Alla tecknare äro välkomna.»
Om nysparandet uttalade jag bl. a. följallde:

Vad som ger försvarslånet en särskild prägel är uppsamlandet av
-nysparade medel såsom underlag för inköp av obligatioller. Tecknings
listor cirkulera bland tjänstemännen i ett ämbetsverk eller arbe
tarna i en fabrik, där de kunna anteckna sina namn och den andel av
avlöningarna, som de under de närmaste sex månaderna vilja använda
tillobligationsköp. Dessa andelar avdragas sedan med arbetsgivarens
lnedverkan eller med hjälp av redogöraren inom ämbetsverket.

Avsättningen av nya sparmedel tillobligationsinköp får ökad bety
,delse genom dess förmånliga inflytande på prissättningen av konsum-

10 - 1'lationalek. För. Färk. 1940. 40467-2.
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tionsvaror. Arbetare och tjänstemän ha i stor omfattning erhållit en
ökning av sina inkomster i anslutning till indexstegringen. Om denna
ökade köpl\:raft skulle utnyttjas till varuinköp, komme konkurrensen
om varorna att verka prisstegrande och därigenom påverl(a utveck
lingen i inflationistisk ril{tning; man får ha i minnet, att mycket stora
uppköp för försvarets räkning samtidigt äga rum. I ·den mån teck
ningar å försvarslånet upptaga en betydande del av den ökade köp
kraften, minskas rislten för prisstegring, vilket givetvis innebär en
stor fördel för den köpande allmänheten.

Jag framhöll, att detta resonemang icke illnebure, .att den som
ägde en mindre eller större förmögenhet borde undvika att använda
en del därav för placering i försvarslånet, och åberopade, att pro
fessor Ohlin betonat vikten av att vid sidan av nysparade medel vid
inköp av försvarsobligationer även en viss omplacering från bankin
sättningar till försvarslånet vore försvarbar.

Flygbladet gjorde tydlig nytta och ·diskussionen tynade bort. Där
med är emellertid icke frågan slutligt avförd, utan del1 får såtillvida
allt större intresse som varje ny statsupplåning bör i möjligaste mån
allt mera baseras på utnyttjande av nysparade medel. .

Det har fördensl{ull synts vara angeläget att erhålla någon upp...
fattning av de 800 försvarsmiljonernas uppdelning på gamla och nya
sparmedel. Riksgäldskontoret har fördenskull vänt sig till riksbanken,
postverket, affärsbanl{erna, sparbankerna och kooperativa förbundet
med hemställan att var för sig uppdela nämnda tecJ\:ningar på sju
olika grupper. Samtliga dessa likvidställen för lånet ha med stort till
mötesgående och le"vande intresse tillmötesgått kontorets hemställan
och avlämnat verkställda siffersammanställningar. De gällde till en
början de 500 första miljonerna och med ledning av detta material
verkställde jag en förberedande undersökning, vilken fullständigats
med hjälp a\T ett kompletterande siffermaterial för de återstående
teckningarna. Innan jag lämnar en redogörelse för utredningens resul
tat, torde det vara lämpligt att beröra några detaljer från emissions
,rerksamheten.

Med hänsyn till lånets storlel{ var det nödvändigt att uppdraga
nya linjer för emissionsarbetet; det gällde ju att intressera för tecK
ningar å lånet grupper inom folket, som aldrig förr befattat sig med
obligatioller. Riksgäldskontoret fick denna gång gå fram efter en
mycket bred front med hjälp av ett 3D-tal stora organisationer. Pro
pagandan måste ordnas med hänsyn härtill. Den kom att omfatta dell
största annonsering, som från ett håll någonsin beordrats i vårt land;
spaltlängden annonser får räknas i l(ilometer - det blev 4,7 kilometer.
Det var emellertid ej kvantiteten som gjorde mest verkan - ehuru
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R.~f;en den hade sin stora betydelse - utan kvaliteten, i det att en
stor mångsidighet i text och bilder eftersträvades och ernåddes. 
Publiciteten blev med tidningarnas och tidskrifternas hjälp en opi
nionsbildande faktor av hög rang. Det kan ju ha ett kuriositetsin
tresse att söka beräkna spaltlängden för artiklar, notiser etc. Vår
pressombudsman tror sig på grund av sticlcprov komma till 2 mil
spalter, varvid varje tidnings offentliggjorda material naturligtvis
beräknas blott en gång, ej efter upplagans storlek. Även om här
skulle ligga en överdrift, var resultatet av utskickningen direkt från
riksgäldskontoret, från informationsstyrelsen OCll T. T., komplette
rad med tidllingarnas egna uttalanden, imponerande. - Radiotjänst
har gjort oss ovärderliga tjänster. - Framstående filmmän ha hjälpt
till och även grammofonsleivor ha kommit till användning. - Flyg
blad ha distribuerats med postens hjälp, en del i miljonupplagor.
- Ett stort antal framstående män och kvinnor ha gjort värdefulla
uttalanden och personer i små förllållanden ha svarat på frågan, var
för de tecknat å lånet. - Inemot hundra stora medborgarfester ha
hållits. Slutligen må bland propagandamedlen nämnas de två stora
utställningarna: affischutställningen och utställningen Folk och för
s,rar. Affischerna böra ej heller förgätas. Det blev en folkrörelse av
väldiga lllått och med kärlek till fosterlandet såsom främsta dri
vande kraft.

Många tyckte, att propagandan blev alltför bullersam. Men de ha
ej betänkt, att det ej blott var fråga om att vända sig till folk, som
voro övertygade i förväg om nödvändigheten att teckna på lånet,
utan att väcka upp de sovande och loja. De vanliga kapitalplace
rarna behövde ej propagandan i samma llöga grad, utan kunde kallt
tänka på ·den förräntning som lånet gav och dess korta löptid.

Vi ha ibland fått höra, att vi försummat ·de krafter, som kunde
förmå de breda lagren av folket att medelst utgiftsminskning få möj
lighet att teckna. Dylika påståenden lcunna vi med stort lugn till
bakavisa. Programlnet uppgjordes med tanke på anslutning från alla
samhällsgrupper ocll särskilt från de breda lagren. Detta framgår
redan av listan på de organisationer, som återfinnas under det första
uppropet. Lånet konstruerades också i angivet syfte. Trots alla där
m.ed förbundna svårigheter upptog riksgäldskontoret denna gång en
50-kronorsvalör och fastställde regler för köp på avbetalning. Den
vanliga obligatiollstekniken sköts delvis åt sidan; sålunda bestämdes
en förskottsbetalning av viss ränta, vilket vållade stort 'besvär men
var lättare att uppfatta av ovana obligationsköpare än den vanliga
regeln vid obligationsköp.
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Från olika håll framfördes till riksgäldsl{ontoret i början av em}i~

sionstiden en uppmaning att icke direkt inblanda sig i personalorga
nisationernas arbete för lånet. Jag vill också ge organisationerna det'
erkännandet, att de nedlagt ett högst betydande arbete för lånets
framgång. Den största är Landsorganisationen, vilken utsände en
rundskrivelse till fackföreningar, verkstadsklubbar och sel{tioner med
uppmaning att fullgöra teckningar å försvarslånet antingell så att
fackföreningar eller enskilda medlemmar, som förfogade över el{ono
miska tillgångar, direkt toge 'en del därav för att likvidera sina teck
ningar eller så att medlemmarna bestämde sig för avdrag å lönerna
under maj-november. Det sel1are alternativet motiverades med den
förmånliga inverkan på prissättningen som l{unde vinnas medelst an
vändning av nya sparmedel. I skrivelsen meddelades att en överens
l(ommelse träffats med Svensl{a arbetsgivareföreningen om dess upp
maning till sina medlemmar att medverka vid löneavdragen.

Sveriges allmänna exportförening och Sveriges industriförbund ut
sände i början av maj en vädjan till sina medlemmar att deltaga i
lånet. Sedan några industriidkare vänt sig till riksgäldskontoret med
begäran om förslag till de lämpligaste formerna för samarbete mellan
företagare och deras tjänstemän och arbetare för teckningar, och l{on
toret överlagt med arbetsgivareföreningen, distribuerade denna en
skrivelse från riksgäldskontoret med framhållande av avtal å arbets
platserna om löneavdrag med arbetsgivarens medverkan SåSOlTI det
lämpligaste sättet; en promemoria om kollektiva tecl{ningar bifoga
des. I kontorets skrivelse omnämndes även, att på en del arbetsplat
ser sammankomster anordnats mellal1 arbetsgivare, tjänstemän och
:arbetare, där Ilågot anförande hållits och beslut fattats om kollektiv
teckningar. I skrivelsen framhölls, att avstående från viss köpkTaft
:genom obligationsköp bidroge att förhindra prisstegring.

De anställdas centralorganisation (Daco) utsände liknande sl{ri
velser till de anslutna föreningarna och anordnade sammanträden för
att diskutera bästa sättet för tecl{ningsarbetets planläggning och be
drivande. - Sedan ett sammanträde hållits inför finansministern med
cheferna för statens verk för överläggning om kollektiv teckning i
samförstånd med personalen, avhöllo statstjänstemännens facl{liga
lluvudorganisationer den första emissionsdagen en sammankomst, där
enhälligt beslut fattades att genom ett gemensamt upprop kraftigt
stödja lånet. Från finansdepartementet utsändes en promemoria med
bilagd teckningslista. De stora trafikverken upptogo en livlig upp-·
lysningsverksamhet.

Snart nog kommo framställningar om kontorets bistånd med tek
niska upplysningar och direktiv för kollektiva teckningar. Från kon-
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toret utsändes omedelbart begärda anvisningar och teckningslistor.
I en P. M. om upplysningsverksamheten beträffande försvarslånet
framhöll riksgäldskontoret samma synpunkt som redan omtalats, näm
ligen att genom en mot obligationsköp svarande minskning av köp
kraften inom stora folkgrupper borde i viss mån ell prisstegrande kon
kurrens om konsumtionsvarorna kunna undvikas.

Det skulle upptaga för lång tid, om jag skulle anföra flera exempel
på organisationernas egen propaganda, ofta i samråd med riksgälds
kontoret. Det anförda torde vara tillfyllest för att ge en bild av det
intensiva arbetet och framhållandet av fördelarna med användningen
av nya sparmedel. Informationsstyrelsen hade genast i början av
emissionen utsänt ett förslag till cirkulär, vilket accepterades av flera
organisationers ledare; däri betonades fördelen av att tecknarna av
stode något av ·de löpande inkomsterna.

Under hösten distribuerade riksgäldskontoret en uppmaning till
personalorganisationerna om nya påminnelser till föreningar och med
lemmar, vilken omedelbart ledde till påföljd.

För att få en verklig översikt över förs'Tarslåneteckningarna bör
man, såsom redan framhållits, så vitt möjligt skilja mellan utnytt
jandet vid obligationsköp av nya och gamla sparmedel. Vid en gransk
ning av siffrorna kommer man snart till den slutsatsen att det är
mycket svårt, i många fall omöjligt, att draga klara gränser mellan
bådadera. Det är emellertid nödvändigt att göra ett försök.

Man torde måhända kunna anslå folkhushållets totala sparande
under normala förhållanden till 1.000 a1.200 miljoner kronor per år.
Under halvåret maj-oktober i år har man kunnat konstatera en
fortgående minskning på grund av växande arbetslöshet och andra
orsaker, varför man får antaga, att halvårets sparande ej gärna kan
överstiga 500 miljoner kronor. Man kunde vid emissionens börjall
ej tänka sig, att hela detta sparade belopp skulle tecknas på försvars
lånet med hänsYll till sparandets olika uppgifter och individernas
skiftande vanor och intressen. Utgångspunl{ten för snart sagt alla
beräl{ningar var sålunda, att såväl nya som gamla sparmedel behövde
tagas i anspråk för att komma upp till det totala lånebeloppet.

Den första frågan blir vad som skall räknas som nya sparmedel.
Man kan llöra den uppfattningen, att om exempelvis en tjänsteman

är van att årligen spara ett visst belopp medelst insättning i bank
eller inköp av aktier eller obligationer, så kan med nya sparmedel
endast avses ett sparat belopp utöver det s. a. s. normala sparandet.
Detta resonenlang kan ej vara riktigt. Om tjänstemannen överflyttar
sin investering från aktier till försvarsobligationer, blir det i alla hän-



116 NATIONALEKONOMISKA. FÖRENINGEN DEN 10 DECEMBER 1940

delser nya sparmedel som användas. Med nya sparmedel bör menas
ett inkomstöverskott utöver utgifter, vilka anses vara nödvändiga, ett
överskott alltså som kan användas till ökad konsumtion eller till
investering.

En annall fråga uppkommer beträffande försäkringsbolagens pla
ceringar: äro premieinkomsterna nya sparmedel, ehuru de år efter år
komma i en tämligen jämn ström? Så vitt jag kan finna böra de räknas
som nya sparmedel. Om de placeras i försvarslånet, göra ,de för övrigt
samma nytta som nya sparmedel i allmänhet; om de i stället för dylik
placering skulle utlämnas som lån till ändamål, vilka innebure en
ökning av konsumtionen eller kunde bidraga till en kreditinflation,
skulle verkan därav kllnna bliva mycket sl{adlig.

Efter dessa inledande anmärkningar vill jag hänvisa till tabellen
å sid. 117, där de olika likvidställenas 'fördelning av teckningarna i
sju olika grupper redovisas. Såsom påpekas i en not är den totala
slutsiffran 799,3 ej fullt riktig, vilket beror på att ett par redovisade
teckningssiffror uppskattats av uppgiftslämnarna utan vetskap om
de definitiva resultaten. Å ,dagen för föredraget kan man anslå totala
teckningsbeloppet till 797,6 miljoner kronor, varav 796,4 miljoner kro
nor inbetalats. Skillnaden har ett minimalt inflytande på procentsiff
rorna. I övrigt må hänvisas till tabellen och efterföljande kommentarer.

Om man i tabellen över teckningarnas fördelning i olika grupper
vill söka ledning vid bedömande av nya sparmedels andel i totala
teckningsbeloppet, stannar man först vid grupp 6 »Enskilda personer
genom avdrag å löner eller genom fackföreningar eller andra personal
sammanslutningar». Hela denna grupp kan anses bestå av nya spar
medel. En person kan naturligtvis sammanslå löneavdrag och gamla
sparmedel, men i vilken omfattning detta skett är omöjligt att säga,
varför jag hänför hela grupp 6 till nya sparmedel. Något större infly
tande k~n en sådan hopslagning ej gärna utövat.

Slutsumman är emellertid blott 32,1 miljoner, vilket belopp omöj
ligen kan motsvara samtliga teckningar av personalsammanslutningar.
De till L. O. anslutna fackföreningarnas medlemmars totala tecl(ningar
uppgå tydligen ej till sådana belopp, varmed man trodde sig kunna
räkna vid försvarslåneemissionens början; de torde ligga avsevärt
lInder 30 miljoner kronor. Man borde tills vidare kunna räkna med
25 miljoner kronor, vilken siffra får korrigeras, då en av L. O. igång
satt utredning föreligger färdig. Statens verks personal torde ha genom
löneavdrag kommit .upP till ungefär 16 miljoner kronor - denna siffra
har uppgivits i pressen och någon säkrare står för närvarande icke
att erhålla; den allses av goda bedömare vara ungefärligt riktig. För
de föreningar, som äro anslutna till Daco, föreligger samma oviss-
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Teckningarna hava fördelats på följande grupper:

Grupp l. Industri-, handels-, rederi-, trafik- och därmed jäluförliga företag ävensom av affärsbanker och sparbanker.
Grupp 2. Försäkringsanstalter samt sjuk-, pensions- och därmed jämförliga kassor..
Grupp 3. Fackföreningar och liknande sammanslutningar av arbetare och arbetsgivare samt andra kår- eller yrkessam-

manslutningar och liknande organisationer. .
Grupp' 4. Städer, andra kommuner, församlingar, landsting och andra samfälligheter av offentlig karaktär.
Grupp 5. Stiftelser och andra sammanslutningar eller förvaltare av donationsmedel och liknande fonder.
Grupp 6. Ensl{ilda personer genom avdrag å vederbörandes löner eller genom fackföreningar eller andra personalsam

manslutningar eller mellanhänder.
Grupp 7. Ensk:ilda personer direkt.

Inbetalningsställen
I

Grupp l I Grupp 2 I Grupp 3
I

Grupp 4 I Grupp 5 I Grupp 6 I Grupp 7 Summa IAntal tecknare
i grupp 7

Milj. kr. 1% :\li1j. kr. 1% Milj. kr. 1% Milj. kr. 1% Milj. kr. 1% Milj. kr. 1% Milj. kr. 1% Milj. kr. 1%

Riksgäldskontoret ...... 14,5 175,4 6,7 2,6 6,7 10,2 9,3 126,4 15,7 6.859
Sveriges riksbank ...... 1,0 1,7 0,4 1,6 0,5 O" 3,8 9,2 1,1 4.074,'"
Postverket ............ 240,6 0,3 0,7 0,9 0,5 10,0 40,6 93,5 11,7 94.400
Affärsbanker .......... 157,7 49,2 22,9 28,5 29,2 8,1 162,1 457,4 57,3 139.334
Sparbanker ............ 7,1 5,5 3,7 7,5 8,6 3,1 65,4 100,9 12,6 89.624
Kooperativa förbundet .. 5,9 0,3 I 1,7 0,1 - 0,5 4,1 12,6 1,6 11.000

Summa 226,7 128,4/132,4 116,61 36,1 I 4,51 41,2 I 5,11 45,5 I 5,71 32,1 1 4,°1 285,3 1 35,7 g 799,31100,0 345.291

1 Därav 67,9 milj. kr. i 4 % statsskuldförbindelser med 10 års löptid.

2 Därav 40 milj. kr. tecknade av postsparbanken och postgirokontoret.

3 Siffran är något för stor, beroende på att vissa uppgifter beräknats utan kännedom om de verkliga resultaten. Teckningsbeloppet synes den
10 dec. 1940 uppgå till 797,6 milj. kr., varav 796,4 milj. inbetalats.
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het, nlen man torde kunna rimligen räkna med 6 miljone~ kronor.
Om man lägger ihop dessa siffror, får man totaIbeloppet 47 miljoner
kronor - och då äro kommunalanställdas teckningar medelst löne
avdrag icke medräknade. Blott ungefar två tredjedelar redovisas
alltså i grupp 6.

Även om siffran 47 miljoner kronor visar sig vara något för stor,
måste ändock ett betydande fel föreligga. Teckningar medelst löne
avdrag och därmed likvärdiga kollektiva teckningar inrymmas tyd
ligen även i andra grupper än i grupp 6. De enda som borde ifråga
komma äro grupperna 3 och 7.

Grupp 3 innefattar teckningar av fackföreningar och likIlande sam
manslutningar. Meningen har varit att hit hänföra teckningar, vilka
likviderats med fonderade medel, d. v. s. med övervägande äldre spar
medel. Även i sådant fall kunna nya sparmedel i viss mån konsta
teras, såsom längre fram kommer att påpekas. Det förefaller troligt,
att kollektiva teckningar av fackföreningar och andra sammanslut
ningar felaktigt förts hit. Det kan ju ligga nära till hands, att en
fackförening hoplägger beloppet för kollektiva personteckningar med
ett ur fonderna taget belopp och att hela det salnmanslagna beloppet
upptages under grupp 3. Någon ledning för en aldrig så ungefärlig
beräkning finnes emellertid icke. Det förefaller mig, som om det ej
vore överdrivet att av 36,1 miljoner kronor i grupp 3 räkna med att
minst 4 miljoner kronor rätteligen bort överföras till grupp 6.

I grupp 7 - enskilda personers teckningar - torde ligga ett avse
värt belopp, vilket rätteligen borde ha förts till grupp 6. Utöver detta
felförda belopp finnes utan minsta tvivel ytterligare en avsevärd del
av teckningarna ullder grupp 7, som baserats på nya sparmedel. Jag
har personligen kommit i beröring med många personer, vilka 
tItan att tillhöra 11ågon personalsammanslutning eller ha antecknat
sig på någon lista - beräknat vad de av sina inkomster under sex
månader kunde spara för teckning å lånet. På grund av pressdiskus
sionen om kollektiva teckningar medelst avdrag å lönerna är det
också mycket förklarligt, om enskilda personer var för sig gjort på
samma sätt. Att draga en gräns mellan teckningar, som felförts till
grupp 7, och andra teckningar, vilka med all rätt förts till grupp 7,
ehuru de baserats på nytt sparande, är icke lnöjligt, utan man får
söka resonera sig fram till ett ungefärligt belopp för samtliga teck
ningar i grupp 7 på basen av nya sparmedel. Till ledning härvid
tjänar en granskning av de kommentarer, som bifogats sifferuppgif
terna från några riksbankskontor, från postverket samt från ett antal
banker och sparbanker.
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Riksbankskontoret i Göteborg anför, att 66 stycken »högre och
lägre tjänstemän i stat och kommun» gjort teckningar såsom enskilda
personer d. v. s. tydligen i grupp 7. De borde antagligen ha förts till
grupp 6. Antalet är ju ej stort, men samma sak har helt visst passe
rat på andra håll. Detta framgår direkt av uppgifter från riksbanks
kontoret i Mallnö: Intet belopp har upptagits i grupp 6, varemot
280 tecknare förts till grupp 7. »Bland tecknare i denna grupp», säges
det, »ingå bl. a. teckningar från landsstaten tillhörande personer: Dl
dessa teckningar visserligen delvis inkommit samlade å särskild lista
men även en och en från de enskilda personerna, hava de ifrågava
rande teckningarna redovisats helt under denna grupp. Beloppen upp
gå emellertid sammanlagt till kronor 22.000. Tjänstemännen vid här
varande riksbankskontor hava också föredragit att teckna belopp
var för sig. Dessa belopp uppgå sammanlagt till kronor 14.900.»

Det är som om det vore »finare» att komma en och en till likvid
stället än att stå på en lista för kollektivteckning. Härtill kommer
ännu en omständighet. Från fackföreningshåll, exempelvis från L. O:s
ledning, har jag fått det påpekandet, att fackföreningsmän, som för
fogat över sparmedel, i många fall dels teckllat tillsammans med
kamrater å en lista för löneavdrag och dels utnyttjat sparmedel för
tecl\:ning och likvid av obligationer vid sidan av den kollektiva teck
ningen, men att de i det senare fallet personligen gått till en bank
eller till posten, för att inte kamraterna skulle få kännedom om denna
extra teckning. Jag har hört ett exempel från en norrlandsstad, där en
arbetare fått en oväntad inkomst av 600 krollor och placerat belop
pet i försvarsobligationer; detta blev bekant och mannen fick slita
ont av kamrater såsom en förtäckt kapitalist. Sak samma har säker
ligen förekommit inom andra kretsar än fackföreningsfolk, där man
således varit angelägen om att ej vissa tecknillgar skulle bli allmänt
bekanta.

Om man utgår från rädslan därför, kommer man logiskt fram till
antagandet, att många gått sin egen väg såväl med sina löneavdrags
teckningar som med teckningar på grund av någon liten kapitaltill
gång. I sådana fall lära de totala teckningarna förts till grupp 7.

Efter denna utvikning återgår jag till riksbankskontoren. Kontoret
i Halmstad omnänlner tjänstemän bland olika grupper tecknare inom
grupp 7. - Riksbankskontoret i Jönköping skriver, att för tecknade
mindre belopp (under 1.000 kronor) »synas nya sparmedel eller kassa
reserver tagits i anspråk» - detta till skillnad från »äldre sparmedel».
Med kassareserver. torde i detta sammanh.ang avses s. k. »byrålåds
pengar».
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Postverket upptager för sjätte gruppen 10 och för sjunde 'gruppen
40,6 miljoner kronor med kommentaren: »Till öve1·vägande delen
måsfe även det till 7:e gruppen hänförda beloppet anses utgöra ny
sparade medel.» Detta uttalande gjordes visserligen vid redovisningen
av postverkets andel i de första 500 miljonerna, men det torde ej fin
nas anledning antaga, att förhållandet ändrats till den slutliga redo
visningen. Om man räknar med att »den övervägande delen» av 40,6
miljoner utgör 25 miljoller, borde man vara på den säkra sidan.

Jag övergår till affärsbankerna. Svenska Handelsbanken uppgav
vid den förra redovisningen, att 43 % av alla teckningar i banken
fallit inom grupp 7. Till grupp 6 fördes blott 2 %. Frågan om teck
nade n1edels uppdelning på nya och gamla besparingar behandlades
på ett intressant sätt; slutsatsen blev, att till nya besparingar må
hända kunde av samtliga dåvarande teckningar föras 20 % och till
gamla besparingar 80 %. - Vänersborgsbanken ansåg vid samtidig
redovisning, att en icke oväsentlig del av tecknade medel motsvara
des av äldre sparmedel, vilket måste tolkas så att nya sparmedel före
l(ommit i viss utsträckning. - Ett par andra banker trodde sig kunna
konstatera övervägande gamla sparmedel bakom teckningarna.

Bland sparbankerna räknade vid den förra redovisningen Gefle stads
sparbank med blott 5 % nya sparmedel. - Åmåls sparbank beräk
nade 10 % sådana sparmedel i enskilda personers teckningar och
Trelleborgs stads sparbank högst 15 %. - Sparbanken i Enköping
uttalade, att en mängd småsparare gjort inbetalningar avbetalnings
vis - alltså med nya sparmedel; de ha tydligen förts till grupp 7.
- Arboga sparbank antog, att ungefär 213 av tecknade belopp mot
svarades av äldre sparmedel; alltså' skulle 113 vara nya sparmedel.
- Oppunda härads sparbank hänförde till nya sparmedel eller till
medel, som blott kort tid innestått, de talrika sparklubbarnas teck
ningar. Av övriga privatpersoners teckningar ansågos 213 vara äldre
sparmedel och alltså 113 nya sparmedel. - Jönköpings stads och läns
sparbank uppgav, att det mesta nysparandet syntes ha skett inom
grupp 7. - Kronobergs läns sparbank antog, att äldre sparlnedel
använts inom grupperna 1-5, men att småspararna voro i flertal
inom' grupperna 6 och 7 och att ·de huvudsakligast torde ha tecknat
nya sparmedel. - Den stora Eskilstuna sparbank beräknade, att mera
än hälften av tecknade medel vore nya sparmedel. Sparklubbsiden
hade där väckt livlig anslutning. I många fall kunde, sades det, an
tecknas 100-procentig anslutning av företags tjänstemän och arbe
tare. Samtliga dessa uttalanden gjordes i samband med den förra
redovisningen. Omdömen~ torde väl dock i allt väsentligt kunna
tillämpas på slutredo,risningen.
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De anförda uppgifterna om nya och gamla sparmedel gå såsom
framgått av min redogörelse isär, men man kan utan tvekan draga
den slutsatsen, att nya sparmedel i stor utsträckning legat till grund
för teckningar inom grupp 7. Någon visshet kan man ej komma till
med hänsyn till materialets besl{affenhet. De angivna uttalandena
synas mig kunna tolk:as så att teckningar med nya sparmedel inom
grupp 7 kunna uppskattas till 25 %- jag undantager då från denna
beräkning postens siffror för grupp 7, där procentsatsen ligger högre,
såsom ovan framhållits.

En del överflyttningar av kapitalmedel medelst uttag av i pen
ninginrättningar placerade medel utgöra förskott å nya sparmedel.
Så är fallet då en person uttagit ett belopp till likvidering av tecknade
försvarsobligationer med beräkning att inom viss tid· kunna succes
sivt insätta igen det uttagna beloppet eller del därav. Undertecknad
har träffat flera personer som gått tillväga på detta sätt. - För full
ständighetens skull må tilläggas, att uttag å postgiro för likvidering
av försvarsobligationer i många fall innebär utnyttjande av nya spar
medel.

Följande sammanställning av nya sparmedel i kollektiva och en
skilda teckningar synes mig ha fog för sig.

Teckningar under grupp 6 32,1 miljoner kronor
Överfört från grupp 3 (se ovan) 4,0 » »

»ävervägande delen» av postens teckningar i
grupp 7 25,0 » »

Genomsnittsvis 25 % av övriga teckningar
i grupp 7, inklusive teckningar som rätte
ligen bort föras till grupp 6 - alltså 25 %
av 285,3 miljoner kronor minus 40,6 mil-
joner kronor 61,2 » »

Summa 122,3 miljoner kronor.

Försäkringsinstitutens andel i försvarslånet redovisas i grupp 2.
Deras premieinkomster och ränteinkomster utgöra nya sparmedel. Om
instituten däremot fått kapital ledigt på grund av utlottning av
obligationer eller återbetalning av lån etc. och nyplacera detsamma,
är det äldre sparmedel som utnyttjas. En erfaren livförsäkringsman
Ilar uppgivit, att man i fråga om teckningar å försvarslånet kunde
räkna med uteslutande användning av premieinkomster och räntor
och alltså med nya sparmedel; så uppfattade försäkringsmännen själva
denna placering. Ledigvordet kapital hade investerats på annat sätt.
r enlighet med denna förklaring kunna såsom nya sparmedel redo-
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visas teckningar av försvarsobligationer å 64,5 miljoner kronor samt
övertagande av IO-åriga statsskuldförbindelser (vilka utgjort en del
avförs'varslånet) å 67,9 miljoner kronor, tillsammans 132,4 miljoner
kronor. I detta totalbelopp ingå investeringar i lånet av sjuk-,pen
sions- och därmed jämförliga kassor till ett totalbelopp, som för när
varande är lnig obekant. Dylika medel utgöra med säkerhet endast
·en liten del av totalbeloppet, varför någon väsentlig minskning ej
gärna kan tänk:as, för den händelse kassorna följt ell annan praxis än
försäkringsbolagen och således investerat även äldre besparingar: in
.flutna räntor torde för dem ha varit det väsentliga investeringsbe
loppet. För säkerhets skull avdrager jag dock 5 %å totalbeloppet
132,4 miljoner kronor, varigenom jag i grupp 2 räknar med nya spar
medel till 125,8 miljoner kronor.

Även i övriga grupper (d. v. s. grupper 1,3, 4' och 5) ingå nya spar
medel, ehuru äldre sparmedel i dem ut.göra allra största delell. För att
belysa detta vill jag taga ett par exempel. Ett industribolag kan vid
sin kapitalinvestering av äldre sparmedel låta upplupna räntor ingå i
placeringen. De belopp som ett företag avskriver innebära oftast ett
nysparande. I vissa fall torde de av företagen inköpta försvarsobliga
tionerna representera dylika medel. Detta exempel från 'grupp l kan
kompletteras med ett annat från grupp 3. En fackförening eller ett
fackförbund har i regel fonder, vilka till stor del stå insatta i banl(.
Fonderna minskas medelst utbetalning av arbetslöshetsbidrag el. dyl.
men ökas genom nya årsavgifter från medlemmarnas sida samt rän
tor. Den del av ett i statsobligationer investerat belopp, som består
av dylika inflytande medel, bör uppfattas som nya sparmedel. Från
grupp 3 har jag överflyttat 4 miljoner kronor till grupp 6 såsom rim
ligen utgörande felförda personalinbetalningar, d. v. s. kollektiva nya
sparmedel. Här är det fråga om ett annat slags nya sparmedel, såsom
torde fraIngå av ovanstående resonemang. I(apitalplaceringar i grup
per 4 och 5 baseras otvivelaktigt. till det mesta på gamla sparmedel,
men till fonder inflytande nya belopp och räntor utgöra nya sparme
del. I investering aven donationsfonds medel kunna ingå räntemedel,
exempelvis om donationsbestämmelserna föreskriva att fonden årligen
skall ökas med viss del av ränteavkastningen eller om räntemedel av
andra orsaker ingå i investeringsbeloppet.

Det förefaller ej vara för oförsiktigt att avdraga 10 % från slut
siffrorna i grupperna l, 3 (efter avdrag av de 4 miljoner kronor, vilka
redan medtagits i kalkylen), 4 och 5 såsom nya sparmedel. Beloppet
blir 34,5 miljoner kronor. De nya sparmedlen i försvarslånet redo
visas alltså på följande sätt.
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» »

» »

miljoner kronor.

miljoner kronor

l.'eckningar under grupperna' 6 och 7 (och 'en
överföring från grupp 3) enligt' 'tidigare
tabell 122,3

Grupp 2 (efter visst avdrag, se ovan) 125,8
10 % av grupperna l, 3, 4 och 5 34,5

-------------
Summa 282,6

Alltså nära 3/8av lånets totalbelopp.

Det vore givetvis av intresse att få kännedom om antalet tecknare,
d. v. s. närmast antalet personer, som tecknat kollektivt eller indivi
duellt. Beträffande de förra torde det vara mycket svårt att få någon
klarhet. Något hinder finnes nämligen icl{e för att en lista med exem
pelvis 50 namn blott föranlett en gemensam anmälan till något likvid
ställe om totalantalet obligationer, som alla tillsammans tecknat. I
detta fall får man ej reda på antalet tecknare genom teckningsan
mälan och lil{vid. Här kommer man ej till något som helst resultat
lltan närmare undersökning genom de stora personalorganisationerna
beträffande deras underavdelningar och medlemmar. Även om man
skulle få deras medverkan - vilket ej SYlles vara säkert på grund
av det säkerligen mödosamma arbetet - återstår att undersöka det
antal som felförts till annan grupp eller som närmast Ilör till annan
grupp.

För grupp 7 har riksgäldskontoret begärt uppgifter om antalet
personer OCll de inkomna siffrorna redovisas i tabellen längst till
höger. Totalantalet blir endast 345.291. Hur många l{ollektivtecknar
na varit undandrager sig t. o. m. en gissning. Måhända ett par hundra
tusen. I alla händelser tycks det disponibla siffermaterialet ange, att
totalantalet tecknare varit nlindre än man föreställt sig. Detta l{an
ju emellertid förbättra utsikterna för nästa stora lån.

J\1an kan naurligtvis invända emot mina beräkningar, att de likna
ett korthus utan tillbörlig fasthet. Men jag betvivlar, att man kan
komma längre. Tecl{ningarna ha flutit in tilllikvidställena utan att
11ågon egentlig granskning överallt kunnat äga rum beträffande teck
narnas sociala och ekonomiska ställning. Det har varit omöjligt för
vederbörande att lägga ned något l)etydande arbete på uppdelnillgen
i grupper och man Ilar icke i förväg kunnat förutse alla eller ens de
flesta förekommande fallen av teckningar. Riksgäldskontoret har icke
fått redovisning från exemp~lvi~ varje bank eller varje sparbank utan
fått bearbeta klumpsiffror för samtliga affärsbanker för sig och alla
sparbanker för sig. Så mycket värdefullare har det då varit att från
en del lik,ridställen, erhålla kommentarer till den siffermässiga redo-



124 NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGEN DEN 10 DECEMBER 1940

visningen. Trots dessa brister i utredningsmaterialet har det varit
önskvärt att söka komma fram längst möjligt dels av hänsyn till den
diskussion som redan förts, men också såsoln utgångspunkt för förbe
redande åtgärder för kommande stora lån.

J ag vill nu övergå till några reflexioner beträffande överflyttning
av kapital för teckni11g å försvarslånet. .

Ur penningpolitisk synpunkt har användningen av nya sparn1edel
naturligtvis ett företräde framför överflyttning av kapital. I vissa
fall kunna· konsekvenserna emellertid bliva ungefär desamma.

I pressen har riktats ett skarpt klander emot dem, som sålde värde
papper, exempelvis inteckningar, för att kunna teckna å försvarslånet.
Klandret är principiellt riktigt, men en dylik överflyttning av kapital
torde varit mycket sällsynt. Detta bekräftas i kommentarer till teck
ningsredovisningen av Jordbrukarbanken.

Å andra sidan kunna överflyttningar av kapitalmedel till försvars
lånet vara ej blott försvarbara utan även nyttiga, nämligen då en
kapitalöverflyttning är aven eller annan orsak nödvändiggjord. Exem
pelvis må nämnas kapital, som lediggjorts genom utlottning av obli
gationer, amortering å utlämnade lån, respektive återbetalning av
lån, likvid för kapitalvaror, övertagna av militära myndigheter till
försvarsberedskapen. I dessa fall kan ur penningpolitisk synpunkt den
risken föreligga, att utbetalade kapitalbelopp helt eller delvis all
vändas för inköp av konsumtionsvaror. Denna risk bortfaller eller
minskas, om beloppen i sin helhet eller till stor ·del placeras exem
pelvis i statslån. Beträffande likvider för militära inköp av hästar
och motorfordon ha uppmaningar till mottagarna offentliggjorts av
organisationer och enskilda personer att använda största möjliga del
till teckning å försvarslånet, .såsom man kan konstatera med viss
effekt.

En nyttig överföring till försvarslånet har gällt s. k. byrålådspengar.

I Svenska Handelsbankens kommentarer anföres, att man på en
del av landsortskontoren anser sig ha kunnat göra den iakttagelsen,
att teckning i viss omfattning skett med medel, som dessförinnan
»legat i byrålådan». Storleken av dylika tecl{ningar l{an, säges det,
ej ens uppskattningsvis fastställas. På sina håll - särskilt i landets
nordliga delar - anser man, att på detta sätt förvarade medel nog
fortfarande kvarligga odisponerade. - Ett par sparbanl{er beröra
denna fråga. Höganäs sparbank anmärker, att i någon utsträckning
ha de tecknade obligationerna likviderats med s. k. byrålådspengar,
vilka tidigare uttagits ur banker och sparbanker. - Sala stads spar-
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bank omnämner detsamma. - Trollhättans sparbank uppgiver" att
»ej obetydliga teckningar ha verkställts med s. k. hamstrade medel».

Övriga kapitalöverflyttningar ha fullgjorts medelst' uttag av i pen
ninginrättning - bank, sparbank, postsparbank - placerade medel.
Där sådana uttag förekommit i större omfattning, har penninginrätt
ningens likviditet temporärt försvagats, med påföljd att större var
samhet i många fall iakttagits vid kreditgivning samt att värdepap;,.
per försålts och lån upptagits i riksbanken, respektive växlar där
rediskonterats - allt verkningar av mer eller mindre ogynnsam art.
Enär försvarslånets nliljoner mycket SIlart utbetalats inom landet, har
emellertid en cirkulation kunnat konstateras med resultat att pengar
strömmat in igen i penninginstituten.

Härmed har jag kommit över till försvarslånets inverkan på kapi
talmarknaden. Då min föregående framställning tagit lång tid i an-
språk, vill jag fatta mig kort. .

Det är ju tydligt att en uppsamling av 800 miljoner för statens
räkning under ett halvår ej kan gå omärkligt förbi, lTIen svårigheten
ligger i att urskilja lånets inverkan bland alla ,de faktorer, som sam
tidigt ingripit i utvecklingen. Både affärsbanker och sparbanker mot
sågo i slutet av april försvarslåneemissionen med en viss oro. Denna
var förklarlig med hänsyn till de senaste månadernas utveckling och
det läge, som därigenom skapats. Under åtta månader hade affärs
bank:ernas inlålling minskats, om man blott undantager månaderna
januari och mars, och en fortgång i samma rörelseriktning var ju att
vänta med anledning av det stora statslånet, samtidigt med att
många insättare l{unde förväntas göra uttag för likvidering av teck
nade obligationer. Förhållandet var väsentligen detsamma beträffan
de sparbankerna, vilka särskilt fäste sig vid maningen till de små
inkomsttagarna att deltaga.

Man får anse det rätt naturligt, att försvarslånet dominerat obliga
tionsmarknaden under månaderna maj-oktober. I motsättning till
den övervägande mycket svaga aktiemarknaden var tendensen å obli
gationsmarknaden fast med i allmänhet stigande kurser. Då försvars
lånets 4-procentsränta vid emissionen närmast låg i underkant, fick
det snarast en i någon mån räntesänkande inverkan.

Man har all anledning antaga att uttag i affärsbankerna för för
svarslånets skull bidragit till den sjunkande inlåningen och ökade
utlåningen hos dessa. Räntestegringarna i maj lära väl ha inverkat
ökande på bankinlåningen. I alla händelser började åstramningen på
penningmarknaden lätta efter halvårsskiftet med' månad efter månad
förbättrad likviditet för bankerna. I samband med försvarslånet gjor-
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des säkerligen allt fortfarande stora uttag på bankernas' inlånings~

räkningar, men verkan härav neutraliserades antagligen av den åter
strömning som ägde rum på grund av de stora statliga utbetalningarna
för militära ändamål, det vill med andra ord säga för de ändamål, för
vilka försvarslånet upptogs. Det har anmärkts, att dessa betalningar
inom vissa landsdelar förekommit i för dessa ovanligt riklig mängd
och att pengarna i viss utsträckning troligen blivit kvarliggande. De
lära väl docl( ha gått tillbaka till banker och sparbanker i avsevärt
större omfattning.

Man får enlellertid ej överdriva betydelsen av denna återströmning,
även om den får anses ha varit av verklig betydelse, enär de viktigaste
anledningarna till den ökade banklikviditeten få i högre grad sökas
i den fortgående lagerminskningen, driftsinskränkningar och stark
återhållsamhet beträffande nyinvesteringar inom näringslivet. Ett ut
slag av den ökade likviditeten finner man i rediskonteringens minsk
ning från 295 miljoner kronor i slutet av maj till 14 miljoner i sep
tember.

Riksgäldskontoret har använt sig av dellna lättnad på penningmarl(
naden medelst placering av skattk:ammarväxlar i vissa storbanker.

Utvecklingen i sparbankerna har i stort sett gått parallellt med
affärsbankernas. Jag vill här anföra några reflexioner, som sparbanks
föreningens ordförande borgInästaren Georg Bissmark infört i för
eningens tidskrift. Han omnämner den oro som vid lånets början
rådde bland sparbanksmännen, till stor del grundad på vetskapen om
de stora uttagningsöverskotten sedan krigsutbrottet, vilka stegrades
under april månad såsom en följd av angreppen mot Norge och Dan
marl( och medförde, att många sparbanker, särskilt de större, måst an
lita sina l(assareserver antingen genom försäljning av obligationer eller
dessas belåning i riksbanken eller affärsbankerna. Sparbankerna ha
mottagit och till riksgäldskontoret förmedlat likvid å tecknade för
svarslåneobligationer till ett totalbelopp å 101 miljoner kronor. Frå
gan blir då i vad mån lånet inverkat på sparbankernas insättarbe
hållning. Stora uttagningsöverskott i maj och juni förklaras, uppger
Bissmark, av den oro som ,då rådde hos insättarna. I juli förekom
ett insättningsöversl{ott å 1,5 miljon och augusti uppvisade ett mycket
lågt uttagningsöverskott, vilket förklaras av att 11ttagna medel bör
jat återströmma till sparbankerna. Siffrorna för november och decem
ber voro ej kända vid avfattandet av artik:eln, men författaren gör
det antagandet, att insättarbehållningen i sparbankerna ej ens till
närmelsevis minskats med så stort belopp som av dem inlevererats till
riksgäldskontoret. Härav drager han den slutsatsen, att - om an
tagandet håller streck - en stor del av försvarslånet - så vitt spar-
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banl{ernas klientel angår - täckts n1ed under året nysparade lnedel.
Detta överensstämmer med mina redan anförda beräkningar.

Såsonl jag redan alltytt är syftet lned denna undersökning icke ell
dast av teoretisk art. Den kan nämligell ge nyttiga impulser vid förbe
redelserna till kommande statslån av ungefär samlna typ som försvars
lånet.

IIärefter yttrade sig:

Professor E_ Lindahl: Efter att ha åhört denna intressanta redogörelse
känna vi oss alla manade att till riksgäldsfullmäktiges ordförande fram
föra våra lyckönskningar till det goda resultat, som han har uppnått
genoln sitt arbete för försvarslånet. Jag tror, att detta resultat är bety
delsefullt icke endast ur statsfinansiell synpunkt utan också ur politisk.
Det har visat, att när det gäller ett ändamål, som vi alla vilja uppnå, näm
ligen upprätthållandet av vår försvarsberedskap och bevarandet av vårt
lands frihet, vi ,kunna pressa fram ett mycket ·stort belopp på kort tid.
Den starka anslutningen till försvarslånet har manifesterat vår försvars
vilja på ett sätt, som jag tror, att utlandet har observerat.

Enlellertid gäller det nu, som också föredragshållaren framhävde, att
draga vissa lärdomar av de hittills gjorda erfarenheterna. Försvarslånet
har ju på sätt och vis varit en nyhet i vår finanshistoria, och man kan
därför ställa frågan, on1 resultatet av lånet ger någon vägledning vid be
stämn1andet av riktlinjerna för statens fortsatta upplåning. Det är till
denna fråga, som jag nu skall anknyta några reflexioner.

Jag utgår då ifrån att både försvarslånet och det nya statslån, som ställts
i utsikt, ha två uppgifter. Först och främst skall nytt sparande fram
lockas. Man skall icke endast samla in det norlnala löpande sparandet utan
också söka öka detsamma, d. v. s. få fram ett sparande, ·som icke skulle
kommit till stånd, om icke staten släppt ut sitt lån. Vidare ha lånen till
uppgift att hindra andra låntagare att använda nationens kapitalresurser
på ett sätt, som icke överensstämmer med statens intressen. Statslånen
skola med andra ord medföra en sådan n1inskning av den privata och
kommunala investeringsverksamheten, att det blir plats för en ökning av
statens ·egna utgifter.

Det första momentet, nämligen att lånet skall dels sanlla in vanliga nya
sparmedel, dels öka dessa sparmedel ytterligare, har kanske realiserats av
försv~J.-slåneti sådan grad, som man rimligen har kunnat vänta. Den siffra,
SOln föredragshållaren i detta sammanhang kom fram till eller 280 mil
joner kronor, förefaller ju ganska imponerande, nlen vi ha ej fått någon
uppgift om hur mycket av detta belopp, som representerar en verklig
ökning i det totala sparandet. En viss ökning ingår givetvis däri. Det
sparande, som tjänstemännen ha tvingats till genom att medge avdrag
på sina löner, har nog blivit större, än Oln de icke hade haft försvars]ånet
att tänka på. I övrigt torde man emellertid få antaga, att större delen
av det belopp, sonl ,doktor Hildebrand .karakteriserar som nysparande~

representerar medel, som skulle sparats ändå, även Oln icke försvarslånet
hade upptagits. Ett belopp på 280 miljoner förefaller då icke längre så

11 - Nationalek. För. Förh. 1940.404.672.
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överväldigande med tanke på att, såsonl föredragshållaren själv' nänlnde.
det totala årliga sparandet i vårt land uppgår till bortåt 1.000 miljoner.
Om staten får luindre än en tredjedel av detta totala sparande, är det icke
så oerhört mycket.

För framtiden gäller det emellertid franlför allt att söka få franl verkligt
nya sparmedel, så att resultatet blir en ökning i det totala sparandet. Jag
tror, att riksgäldskontoret därvidlag också har ett annat och bättre medel
i sin hand vid sidan av försvarslånet, nämligen de s. k. sparobligationerna.
Dessa lancerades ju före försvarslånet, men de kommo tyvärr litet i SkjTnl
undan under tiden för försvarslåneenlissionen. Såsom vi sett i pressen
marschera de emellertid nu fralu på bred front, SOlU det står i annonserna~

och jag önskar dem av allt hjärta lycka till på denna marsch. Jag hoppas
också, att reklamen skall kunna ha sin verkan. Det behövs kanske icke
någon kilometer i annonser för att det skall bli ett lyckligt resultat, men
om reklam kan bidraga härtill, så tror jag att det vore värt kostnaden'.
Jag tror också, att reklamen här har något att bygga på, ty om luan
räknar efter, äro dessa sparobligationer bättre än försvarsobligati'onerna.
De ge visserligen lägre ränta - jag tror det är 3,8 % - men de äro sanl
tidigt fria från inkomstskatt, som ju kan uppgå till 20 0/0, och tar man
hänsyn härtill, kommer Juan upp i bortåt 4,5 % ränta, vilket ju icke är
så dåligt.

Man skulle kanske i detta salnmanhang kunna överväga a~t göra denl
ännu mera attraktiva .genom att kombinera dem med någon vinstutlott
ning. Det behöver ju icke vara 'så stora vinster, utan Juan kunde endast
dela ut några större premier för att i än högre grad stimulera denna, viktiga
sparrörelse.

Med den andra uppgiften för upplåningen, nämligen att tillföra staten
redan förut hopsparade medel, har j'u försva.rslånet lyckats i alldeles sär
skilt' hög grad. Det beror kanske i främsta rummet på det utomordentliga
arbete, 'som riksgäldsfullmäktiges ordförande har nedlagt på ·denna upp:.
gift. En del av lånets 'framgång torde dock få tillskrivas lånets karaktär
av ett kortfristigt lån.

Jag erinrar onl hur situationen var, innan detta lån ,kom till. Staten
hade nyligen släppt ut ,ett långt 4,5 % lån, och det var knappt, att ens
dessa lånevillkor motsvarade marknadens krav. Med tanke på statens
miljardb'ehov och den stigande räntetendensen såg man därför ganska mörkt.
på framtiden. Det var då ett mycket lyckligt grepp att bryta denna ut
veckling genom att nedsätta räntan till 4 % - den kunde nog ha satts
ännu lägre, Oln man hade vågat -och att samtidigt göra lånet kortfristigt.
så att man ieke behövde anstränga den långa obligationsmarknaden. Denna.
politik var gynnsam för spararna, som i allmänhet vilja ha korta place
ringar, sonl i.cke medföra risk för kursförluster, och den var också gynn
sam för obligations- och fastighetsmarknaden, därför att den stigande
räntetendensen med ett slag avbröts. Den långa räntan, som tidvis varit
uppe i cirka 4,5 0/0, har sedan successivt gått ned till 3,7 % eller något
dylikt.

För' min del finner jag detta vara ett lnycket lyckligt resultat av det
nu avslutade försvarslånet, särskilt med hänsyn till det betryekta läget
på fastighetsmarknaden. Jag hoppas livligt, att staten vid sin fortsatta
upplåning icke skall kon1ma att äventyra ·detta resultat. Detta förutsätter,
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såsonI jag ser saken, att staten icke onledelbart efter ldenna första låne
succe g·er sig in på den långa marknaden, ty då brytes den gynnsamma
utvecklingen. Då konlmer man återigen in i en stigande räntetendens på
denna lnarknad, och det goda resultat, SOlU vi i det avseendet upp
nått genon1 att det nu avslutade försvarslånet var relativt kortfristigt,
skulle ·därmed ha gått till spillo.

För övrigt undrar jag i detta sanlnlanhang, onl icke såväl svenska folket
som riksgäldskontoret nu vore förtjänta aven liten andh!ämtningspaus.
.A..llmänheten har ju gjort vad den har kunnat. Den har i många fall
skrapat hårdare i sina tillgångar än den egentligen har orkat med. Och
hur riksgäldskontoret har arbetat veta vi alla. Jag tror, att jag ger uttryck
för en mening, som olnfattas på många håll, om jag alltså nu uttalar den
förhoppningen, att den succe, SOln försvarslånet har utgjort, måtte följas
aven liten vilotid, under vilken dels allmänheten hinner san1la ihop nya
medel, så att det kan bli något -att ta utav, när nästa lån kommer, dels
också riksgäldskontoret hinner lägga upp det nya lånet på sådant sätt,
att det tilltalar placerare av olika kategorier. 'Vad som nu är av omedelbar
vikt är att det sparas, och en ökning av nysparandet kan i främsta rummet
olnbesörjas genom sparobligationerna.

l\1ot detta resonemang kan man rikta den invändningen, att om staten
icke nu håller sig framnlc, komma andra låntagare att taga pengarna. Man
säger t. ex., att Stockholnl och Göteborg komma med sina kapitalanspråk,
och Oln staten icke i god tid lägger upp ett nytt lån, blir det ej något
över till staten. Gentemot detta argument skulle jag vilja anföra, att om
staten anser det vara olämpligt, att Stockholm och Göteborg nu få låna,
':.l1ns det andra nletoder att hindra dessa lån än att i förväg samla upp
de sparmedel, sonl finnas på marknaden. Man kan väl på administrativ
väg underrätta dessa lojala komlnuner om att statens intresse kräver, att
de nu hålla sig borta från lnarknaden. Är det åter så, att man anser, att
det finns plats för alla parter, gör det ingenting vem som kommer först.
Staten bör då ej genoln att onödigt forcera sin upplåning försämra låne
villkoren för komnlunerna. D·e komnluner, som ha legitima låneanspråk,
böra 'få dem tillgodosedda på lnöjligast gynnsamma villkor, och de, som
nlan anser icke böra få låna, skola tillsägas att icke kon1ma fram på mark
naden. På salunla sätt kan n1an förfara på an·dra håll. Staten behöver med
andra ord icke genom sin upplåning barskrapa marknaden för att vad luan
anser vara lnera illegitima behov icke skola bli tillfredsställda. Bankerna
ha så pass god hand med n1arknaden och de ha så pass god insikt i vad
som försiggår, att det är "en mycket lätt sak för dem att sovra låneansprå
ken och endast släppa fran1 sådana anspråk, SOIU äro förenliga med det
statsfinansiella läget och önskvärda ur landets synpunkt.

Det föreligger därför, som jag ser saken, ingen risk för att pengarna skola
springa sin väg, on1 staten dröjer något med sin upplåning. Genom valuta
regleringen hindras kapitalflykt till utlandet, och det kapital, som staten
behöver upplåna, lnåste därför förr eller senare bli tillgängligt i den in
hemska marknaden. Om man väntar med upplåningen tills kapitalet hunnit
hopsamlas, får nlan det på billigare villkor. Därför ligger en sådan politik
också i statens eget intresse.

Jag har framfört dessa synpunkter på statens fortsatta upplåning i
forIn av några slutsatser, som jag tyeker, att man kan draga av den redo-
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görelse, som vi nu ha fått för det nyligen avslutade försvarslånet .. Anled
ningen till att jag har tagit till orda för att framföra dessa synpunktetr är
en viss farhåga .för att det lyckliga resultat, som nu har nåtts, kan även..:
tyras, om riksgäldskontoret onödigtvis forcerar statens fortsatta upplåning
och särskilt onl långa ·eller medellånga lån emitteras vid en för tidig tid
punkt. Jag anser, att man under den närlnaste tiden kan åtnöja sig med
att söka få fram ett verkligt nysparande, exempelvis genom ökad propa
ganda för sparobligationer. Om blott sparandet är tillräckljgt och om mark
naden får tid att stabilisera sig, bör det sedan bli en relativt enkel upp
gift att på skäliga villkor överföra sparnledlen till staten.
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DETTER, N., advokat.
DICKMAN, K., f. d. byrachef, Goteborg.
~ICKSON, H., pol. magister.
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DID.}I;ER, G., forste byrainspektor~

DILLNER, G., kommerserad, Djursholm.
DOMO, J. F., statsrad.
DR.ACHENFELS, C. VON, baron, direktor.
DROUGGE, E., e. o. sekreterare.
DUNER, 0., revisor.
Du RIETZ, G., direktor.
DURLING, H., forsakringsdirektor.

EDHOLM, J., kamrer, Stocksund.
EDSMAN, 0., sparbanksinspektor.
EDSTROM:, A., direktor.
EDSTROM, B., direktor.
EDSTROM, 0., kanslirad.
EGNELL, H., revisor.
EKDAL, A., direktor, Djursholm.
EKEBERG, L. B., president.
EKENBERG, 0., kammarrattsrad.
EKENGREN, HJ., bankrad.
EKLUNDH, G., direktor.
EKMAN, C., bankdirektor.
EKMAN, J. L., direktor.
EKMAN, S., advokat, Enkoping.
EKWALL, N. J., forsakringsdirektor.
ELFBORG, K., revisor..

ELL, B. S. F., overingenjor, Spanga.
ELLIOT, K., sta,tssekreterare..

EMTELL, H., ingenjor, Tureberg.
ENBERG, 0., kamrer.
ENEBORG, H., forste aktuarie, Lidingo.
ENGFORS, G., direktorsassistent.
ENGSTROM, H., direktor.
ENGS'l'ROM, M., amanueris.
ENGVALL, R., forsaljningschef.
ENGZELL, G., utrikesrad.·
ENSTROM, A. F., kommerserad.
ERICSSON, Y., byrachef.
ERIKSON, A., revisor.
ERIKSSON, B., fondchef.
ERIKSSON, H., statsrad.
ERIKSSON, J. A., f. d. bankokommissarie.
ERIKSSON, J. B.~ landshovding, Falun.
ERIKSSON, K., forsakringsdirektor.
ERLANDER, T., statssekreterare.
ERNM.ARK, G., direktor.
EWERLOF, K., direktor.
EWERS, E., disponent.

FAGERLUND, A., direktor, Djursholm.
FALCK, B., forsakringstjansteman.
FALK, A., revisor.
FALK, S., revisor.

FALKl\IAN, 0., ingenjor.
FINNEY, F. 0., sekreterare, Stocksund
FISCHERSTROM, H., forsakringstj.-man.
FISCHERSTROM, S., avdelningscbef.

FITGER, E., redaktor.
FITGER, P., fil. doktor.
FLODIN, T., advokat.
FORs, J., direktor.
FORSBERG, D., direktor, Goteborg.
FORSGREN, B., direktor.
FORSSl\IAN, E., forsakringsdirektor.
FRANCKE, N., ryttmastare.
FREDELIUS, HJ., t. f. forste aktuarie.
FREDEN, K., direktor.

FREDRIKSON, V., forsakringsdirektor.
FREDRIKSSON, HJ., redaktOt.
FRICK, B. R., direktor.
FRIES, C., bankdirektor, Vanersborg.
FRISELL, E., civilingenjor.
FRISK, C., v. haradshovding, f. d. bank-

direktor.
FRYDEN, E., overstelojtnant.
FRANCKEL, C., direktor.
F AHRJEUS, 0., til. kandidat.

GABRIELSSON, A., direktor, Goteborg.
GEIJER, E., assessor.
GENTELE, G., revisor.
GERDEN, 0., apotekare.
GERNANDT, S., lojtnant.
GIBSON, J., revisor.
GILLBERG, K. E., direktor.
GJORES, A., t. f. generaldirektor.
GRANQVIST, B., fil. Inagister.
GRANQVIST, M., doma.nkamrer.
GRENHOLM, 1., fil. doktor.
GRUNDSTROM, H., forsakringstjanste-

man.
GRONDAL, E., bankdirektor.
GUINCHARD, P., fit licentiate
GUSTAFSSON, A.
GUSTAFSSON, G., kamrer.
GUSTAVSSON, J., amanuens.
GYLJ.lENHAMMAR, B., civilingenjor.
GYLLENRAM, B. R., direktor.
GARDIN, S. A., civilingenjor.
GORANSSON, G. S., ingenjor.

HABBE, T., revisor.
HAGMAN, 0., byrAchef.
HAGSTR<EM, IC.-G., fil. doktor, Saltsjo

baden.
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HAGSTROM, S., revisor.
HAHN, B., bankdirektor, Djursholm.
HALLENBORG, M., byrachef.

HALLSTROM, 0., civilingenjor, Soder-
talje.

HAMILTON, A., greve, advokat.

IIAMMARSKIOLD, S., hovrattsnld.
HAMMARSKJOLD, B., landshovding,

Nykoping.

HAMMARSKJOLD, D., statssekreterare}
ledamot au styrelsen.

HANSEN, F., revisor, Malmo.
HANSON, L., direktor, Djursholm.
HANSSON, J., bokforlaggare.

HANSTROM, T., byrainspektor.
HEDBERG, A., direktor.

HEIMBURGER, H., sekreterare.

HELGER, B., forste aktuarie.
HELLMAN, G., direktor, Helsingfors.
HELLSTEDT, F., direktor.

HELLSTEDT, L., civilingenjor.
HELLSTEDT, S., legationsrad.

HELLSTENIUS, G., civilingenjor.
HELLSTROM, C., kapten.

HELLSTROM, N. E., kapten.

HELLSTROM, 0., disponent, Striberg.
HELLSTROM, T., direktor.

HEMBERG, W., f. d. revisionssekreterare'
HENNING, E., byrachef.
HERLIN, CL. direktor.

HERNOD, T., direktor.
HESSLER, A., sekreterare.

HEYl\IAN, B., direktor.
HEYMAN, G., direktor.
HEYMAN; INGRID, fru.

HILDEBRAND, K., fil. doktor, riksgalds-
fullmaktig.

HINTZE, H' J direktor.
HIRSCH, A., direktor.

HIRSCH, 0., direktor.
HOFSTEN, E. VON,~' aktuarie.

HOLGERSSON, S. E., disponent, Aby.
HOLMBLAD, D., grosshandlare.
HOLl\IQUIST, G., direktor.

HOLMSTEDT, G., e. o. notarie.
HORN, K .. VON, sekreterare.
HULTEN, B.

HULTHEN, MARGARETA, froken.
HULTMAN, G., direktor.

Huss, E., fiI. doktor.
HAGER, B., civilingenjor.

HAGGLUND, J. A., riksgaldssekreterare,
Djursholm.

HAGGLUND, M., direktor.

HAVERMARK, G. J:SON, aktuarie.
HOGBOl\I, 1., professor.
HOGFELDT, M., direktor.

HOGLUND, H., direktor.
HOGLUND, K. J., kopman.
HOJER, K., t. f. generaldirektor,

Stocksund.
HOLKE'N, G., direktor.

HORLIN, H., revisor.

IHRE, H., forsaljningschef.

IHRE, T., direktor.
IHRFORS, A., forsakringsdirektor.

JACOBSON, G., fondmaklare.
JAKOBSON, N., direktor.

JAKOBSSON, G., bokforare.
JANSSON, E. T., fil. doktor, f. d. byrachef.
JANSSON, M., fiL doktor, f. d. kom-

merserad.
JELF, 0., revisor.

JERNEMAN, T., fil. doktor, e. o. byra
dlrektor.

JOCHNICK, J. G. A. AF, f. d. general

direktor.
JOHANSSON, A., fil. doktor, e. o. byrachef,

Stocksund.

JOHNSSON, W., bruksdisponent.
JONSSON, A. V.~ stadsmaklare.
JOSEFSSON, M., banktjansteman.
JOSEPHSON, J., grosshandlare.
JOSEPHSON, P., fondkommissionar.
JOSEPHSON, W., direktor.

JOSEPHSSON, 0., fil. licentiate
JOSEPHY, B., doktor.

JUHLIN·DANNFELT, C. G., direktor.

KALDEREN, G., direktor, Saltsjo-Duvnas.
KALLERMAN, N., lojtnant, Lidingo.
KARLSSON, HJ., ombudsman.

KEMPE, S., bruksagare.
KJELLBERG, E., bankdirektor.
KJELLBERG, J., f. d. bankdirektor.
KJELLGREN, N., e. O. hovrattsnotarie.
KJELLSTROM, W., advokat.
KLEMAN, C., civilingenjor.

KOCH, 0., sekreterare.
KOLLBERG, B., e. o. hovrattsnotarie.
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KRUSENSTJERNA, F. VON, f: d. bankin-
spektor.

KUGELBERG, B., direktor.
KULLING, E., direktor.
KUYLENSTIERNA, C. W. D., jUl'. doktor,

kammarrattsrad.
KVARNSTROM, N., advokat.
KALLQVIST, 0., bankdirektor, Malmo.
KALLSTROM, V., forste aktuarie.
KARNEKULL, 0., overingenjor.

LAGERBJELKE, E., greve, e. o. hovratts
notarie, Alvsjo.

LAGERCRANTZ, C., bankdirektor.

LAGERCRANTZ, G., bankdirektor, leda-
mot av styrelsen) Djursholm.

LAGERCRANTZ, 1., advokat.
LAGERGREN, H., avdelningschef.
LAGERGREN, S., revisor.
LAMBERTH, C., t. f. sekreterare.
LAMBERT-MEULLER, F., direktor.
LAMM, .0., generalkonsul.
LANDBERG, C. E., kommerserad.
LANDEN, O. W., f. d. landskamrer.
LANGE, G., aktuarie.
LARSSON, L., direktor.
LARSSON, T., fil. licentiat.
LARSSON, Y., fil. doktor, borgarrad.
LAURIN, 1., direktor.
LAURITZEN, H., f. d. bankdirektor.
LEFFLER, H., ingenjor, Goteborg.
LEFFLER, 0., direktor.
LEF~LER, S. H., revisor.
LEIJONHUFVUD, C. G., friherre, aktuarie.
LEIJONMARCK, G., f. d. taxeringsinten-

dent.

LIDEN, C. F., civilingenjor.
LIEDSTRAND, E., aktuarie, Saltsjobaden.
LILIENBERG, A., fil. doktor, korn-

merserad.

LILIENBERG, A' J stadsplanedirektor.
LILJA, C. B., bankdirektor, Djursholm.
LINCK, W., grosshandlare, Djursholm.
LINDAHL, A., advokat, Djursholm.
LINDAHL, C., bankdirektor.
LINDAHL, E., professor, Lund.
LINDBERG, J., forlagschef.

LINDBERG, K. A., ordforande i Lands-
organi~atioIlen, ledamot av styrelsen.

LINDBERGER, A., redaktor.
LINDBLAD, A., fil. doktor, Dj ursholm.
LINDEBERG, E., overdirektor.

LINDEBERG, S., bankinspektor.
LINDER, TYRA, amanuens.
LINDGREN, G., fil. kandidat.
LINDGREN, G., kapten.
LINDGREN, T., notarie.
LINDGREN, W., direktor, Saltsjobaden.
LINDH, E., forste aktuarie.
LINDH, S., fil. licentiate
LINDQUIST, E., grosshandlare.
LINDSKOG, S., advokat.
LINDSTEDT, ANDREA, fil. kandidat.
LINDSTROM, O. W., bankdirektor.
LINDSTROM, Z., bankdirektor.
LINSE, R., civilingenjor, Jonkoping.
LITHANDER, E., direktor, Goteborg.
LJUNGDAHL, CL., major, Stocksund.
LJUNGGREN, A. A., revisor.
LJUNGGREN, H., direktor.
LJUNGLOF, R., grosshandlare.
LJUNGSTROM, G. P., civilingenjor,

Malmo.
LOKRANTZ, J., direktor.
LOVEN, T., forsakringsdirektor.
LUNDBERG, E., docent.
LUNDBERG, F., fil. doktor, direktor.

LUNDBERG, T., major.
LUNDELL, T., civilingenjor.
LUNDEN, Y., direktor.
LUNDGREN, TH., konsul.
LUNDVIK, .V., handelsrad.
LYBERG, E., f. d. radman.
LOFBERG, T. H~, direktor.

MAGNUSSON, H., bankrad.
MALMFORS, N., statssekreterare.
MALl\IFORS, S., f. d. kraftverksdirektor,

Falun.
MALMKVIST, E. V., byrachef.
MALMSTROM, B., sekreterare.
MALMSTROM, S., bankdirektor, Djnrs-

holm.
MANNHEIMER, G., bankdirektor.
MARCUS, M., fil. doktor.
MARKLAND, W., kamrer.
MARMOLIN, F., kamrer.
MATTON-SJOBERG, N., advokat.
MATTON-SJOBERG, P., bergsingenjor,

Domnarvet.
MATz, S., jure doktor, kommerserad.
MEIJLING, J., civiling.enjor..

MELIN, H., forste byrainspektor.
MODIG, E., envoye, Ankara.
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MOLANDER, S., bankrevisor.
MOLIN, R., direktor.
MONTGOMERY, A., professor.
MUNCK AF ROSENSCHOJ~D, H., bank~

ombudsman.
MURRAY, C., byn\direktor.
MYRDAL, G., professor.
MARTENS, H., direktor.
MOLLER, E., kamrer.

MOLLER, H., banktjansteman.
MOLLER, H., direktor, Soderhamn.
MOLLER, IC., direktor.
MaRNER, G., greve, jure kandidat.
MORNER, K. A. G., greve, f.d. lands-

hovding, Orehro.

NACHMANSON, H., bankdirektor.
NANNESON, L., professor, Uppsala.
NERELL, A., direktor.
NILSSON, K. G., forate aktuarie.
NORBECK, 0., bankdirektor.
NORBERG, P. G., redaktor.
NOItDENGREN, N., direktor.

NORDENSON, H." fil. doktor, direktor,
ledamot av styrelsen.

NORDIN, J., chef for arbetsradet.
NORDMARK, H.,advokat, Djursholm.
NORDSTROM, A., ingenjor.

N ORDWALL, B., f. d. tinanssekreterare.
NORDWALL, H., f. d. kamrer.
NORMAN, A., direktor.
NORSTROM, C.-, advokat.
NYBERG, J., lektor.

NYSTROM, B., til. doktor, bYrachef.
NYSTROM, E., stadsdirektor, Gavle.
NYSTROM, H., civilingenjor.
NYSTROM,. 0., direktor.
NALSEN, F., bankdirektor, Goteborg.
NASGARD, E., statssekreterare.

OBERGER, F., advokat
ODHE, T., redaktor.

OHLIN, B., pr9fessor, foreningens vice
ordforande.

OHLIN, H., direktOr.
OHLSON, O. E., bankdirektor.

OLSON, K., e. o. forste kanslisekreterare,
Stocksund.

OLSSON, A. F. N., advokat~

OLSSO~, E., direktor.
OLSSON, H., til. kandidat, Saltsjobaden.

OLSSON, I., bergsingenjor.
OLSSON, N., revisor.
OTTERSTROM, N., kamrer.

PALANDER, T., docent.
PALME, INGEGERD, froken.

PALMI, S., s~kreterare.

PARMENT, G., stadskamr~r, Goteborg.
PAUES, E. W., direktor.
PAUES, W., jur. kandidat.
PEHRSSON-BRAMSTORP, A., statsrad.
PEHRZON,' V., direktor.
PERSLOW, D., e. o. hovrattsnotarie.
PERSSON, E., direktor.
PETREN, Vo, hovrattsrad.
PETTERSON, E. K., korrespondent,

Goteborg.
PETTERSON, H., professor.
PHILIPSON, M.) f. d. ban~direktor.

PIHLSTEDT, E. E., kontorschef.
PONSBACH, Eo, fondmaklare.
PONTIN, M., jur. kandidat.
PORAT, T. VON, forsakringsdirektor.
PRAWITZ, G., jur. doktor, byradirektor,

Tullinge station.
PRAWITZ, H., byrachef.
PRIPP, L., V. haradshovding.
PRYDZ, P., ekonomichef.

RAAB, S., friherre,. direktorsassistent.
RAASCHOU, B., revisor.
RAASCHOU, T., bankdirektor.
RABE, G., bankdirektor.
RAMsTEDT, H.; direktor.
RAUSING, R., direktor, Lund~

REGNSTRAND, J. 0., bankdirektor.
REHNRY, H., direktor.
REUTERSWARD, G., direktor.
RICHERT, S., bankdirektor, Norrkoping.
RISBERG, W., disponent, Hasselfors.
RISING, C. G., direktor.
RODLING, E., direktor.
ROHTLIEB, C., jure doktor, kanslirad.
RONGE, E., jagmastare.
ROOTH, I., riksbankschef, ledamot av

styrelsen.
RUDENSTAM, G., direktor.
RtJDLING, B., direktor.
RUNEMARK, P. So, byrachef.
RYDBECK, 0., f. d. bankdirektor, Djurs
. holm.
ROSSEL, J., amanuens.
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SACHS, J., f. d. generalkonsul.
SACHS, R., direktor.
SACHS, T., redaktor.
SAHLIN, G., direktor.
SANDBERG, F., riksgaldsdirektor.
SANDBERG, MARGARETA, advokat.
SANDEBERG, F. AF, kontorschef.
SANDEBORG, G., assessor.
SANDLER, R., overdirektor.
SANTESSON, R., bankkamrer.
SCHELE, S., direktor.
SCHENKE, N., uridervisningsrad.
SCHNEIDLER, E., lojtnant.
SCHULZENHEIM; H. VON, byrachef.

SEGERSTEDT, ~.,. f. d. professor, redak-
tor, Goteborg.

SELMER, H., direktor.
SETTERGREN, G., direktor.
SETTERWALJ.J, A., f. d. kapten.
SETTERWALL, C., direktor.
SEVERIN, F., statssekreterare.
SJDENVAJ.JL, K., kommerserad.
SIDVALL, S. R., byradirektor.
SIEURIN, E., overingenjor, Djursholm.
SILFVERSTOLPE, G., advokat, Lidingo.
SIIJLEN, 0., professor.
SILVERSTOLPE, G. WESTIN, f. d. pro-

fessor.
SIl\IONSSON, !{. G., bankokommissarie.
SJOBERG, A., e. o. aktuatie.
SJOGREN, E., lantbruksskolforestandare,

Uppsala.

SJOGREN, G. W., fil. licentiat, forste
kanslisekreterare.

SJOGREN, 1., forsakringsdirektor, for
eningens ordforande.

SJO~REN, 1. ·W., jure doktor, professor,
Lund.

SJOGREN, P. A., ingenjor.

SJOAKER, T., revisor.
SKIOLD, A.', advokat.
SKOGH, S., byrachef.
SKOGLUND, A., banktjansteman.
SOHLMAN, R., f. d. kommerserad.
SoMl\IARIN, E. F. K., professor emeritus,

Lund.
STAEL VON HOLSTEIN, MATHILDA,

advokat.
STEDINGK, E. VON, friherre, bank

direktor.
STEN, H., bankdirektor.

STENBECK, H., advokat.
STENDAHL, 0., civilingenjor.
STERKY, C. E., f. d. krigsrad.
STERNER, B., kapten.
STERSER, R., amanuens.
STIERNSTEDT,' W. G., friherre, direktor.

STJERNBERG; N. F., professor emeritus.
STOCKMAN, S. K. t forste aktuarie,

Stocksund.
STREYFFERT, TH., professor.
STRIDSBERG, E., f. d. byrachef.
STRIDSBERG, E., generaldirektor.
STYRMAN, G. A., direktor.
SUNDBLOM, R., e. o. hovrattsnotarie.

SUNDELIN, C., civilingenjor.
SUNDEN, R., sekreterare.
SUNDIN, J. A., sekreterare.
SUNDIN, 0., banktjansteman.
SvANTESSON, N., fil. doktor, overlant-

matare, Kristianstad.
SWARTLING, C., advokat.
SWARTl.JING, J., f. d. bankdirektor.

SVENNBERG, ~., civilingenjor.
SVENNILSON, 1., docent.
SVENSSON, N., direktor.
SVENSSON, S., revisor.
SVARDSTROM, K. F., t. f. byradirektor.
SYDOW, CHR. VON, direktor, Norrkoping.
SYDOW, F. VON, advokat, Goteborg.
SALLFORS, ,T.) professor.
SODERBERG, C., gro8shandlare.
SODERBERG, E., direktor, Uppsala.
SODERBERG, K., sekreterare.
SODERBERG, K. G., til. doktor, Dalaro.
SODERB~CK, F., direktor.
SODERLUND, G., direktor.
SODERQUIST, T., major.
SODERSTROM, E., direktoro
SODERSTROM, N., direktorsassistent.

TAUVON, Go, advokat.
TENGBERG, J., direktorsassistent,

Stocksund.
THIEL, A., bankdirektor, Djursholm.
THOMSON, A., landshovding, Malmo.
THOREN, S., overste.
THORNANDER, T., direktor.
THRONE-HOLST, H., disponent, Djurs-

holm.
THULIN, C. A.
THUNE, Ro, ingenjor.
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TONDEN, A., byrachef.
TORNBERG, E. A. G., sekreterare.
TRANCHELL, C. F., ingenjor, Malmo.
TREFFENBERG, E., advokat, Djursholm.
TRYGGER, C., direktor.
TRYGGER, C. E., bankrad.
TRAGARDH, R. O. E., f. d. bankdirektor,

Halsingborg.
TUNHAMMAR, E., direktor.
TORNEBLADH, C., f. d. bankrad.
TORNQVIST, G., professor.

UGGLA, A., overste.
ULLMAN, S., banktjansteman.
ULMGREN, P., forsakringsdirektor.
URELL, T., kontorschef, Uppsala.
URVARN, H., kamrer.

W lERN, F., direktor, Djursholm.
WAHLBERG, G., kamrer.
WAHLGREN, H. R., bankrad.
W AHREN, E.,' disponent, Saltsjobaden.
WALDENSTROM, M., direktor.

'YALL, S., f. d. professor.
WALLANDER, S;, arkitekt.
W ALLBERG, F., v. riksbankschef.
WALLENBERG, B.
WALLENBERG, J., bankdirektor, leda?not

av styrelsen.
WALLENBERG, M., v. haradshovding.
WALLNER, J., f. d. aktuarie.
WELINDER, C., jur. doktor, docent, Lund.
WENNERGREN, T., bankkamrer.
WERNER, CH., direktor, Djursholm.
WESSMAN, K., kamrer.
WESTERBERG, S., civilingenjor.
WESTIN, E., bankkamrer.
WESTLUND, T., kamrer.

WIBERG, O. A., overingenjor, Borggard.
WiCKMAN, 0., advokat, Malmo.
WICKMAN, A., ryttmastare.
WIDIJUND, S., riksgaldskommissarie.

'VIEDESHEIM-PAUL, G., amanuens.
WIGFORSS, E., statsrad.
WIJKANDER, T., direktor, Goteborg.
WIKSTRAND, Y., kamrer.
WIKSTROM, C., grosshandlare.
WILLGREN, C. G., taxeringsintendent.
WILLNERS, H., overingenjor, Hallefors.
WIMAN, H., jur. kandidat.
WINKLER, N., grosshandlare, Malmo.
WINSLER, P. G., fil. doktor, docent,

Uppsala.
WISTRAND, K., f. d. direktor.
WOLD, H., docent.
WOLONTIS, J., fil. doktor.

WRANCKE, G., revisor.
WREDE, F., friherre.
WAHLIN, P., bankdirektor.
W.xSTFELT, A., direktor.

YTTERBORN, G., byrachef.

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

AHLUND, N., disponent, Goteborg.
AKERLINDH, G., direktor.
AKERMAN, G. R. J., generallojtnant.
AKERMAN, J. G., professor, Goteborg.
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