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DE YTTRE DRAGEN AV FÖRENINGENS HISTORIA

'pA

INBJUDNING AV HERR PRESIDENTEN C. F. WlERN
sammanträdde den 29 januari 1877 å hotel Rydberg nedannämnda herrar för att överlägga och besluta angående väckt förslag
om bildande aven nationalekonomisk förening, nämligen: inbjudaren
samt herrar H. R. Astrup, A. G:son Bennich, F. Th. Berg, E. Carleson,
F. F. Carlson, H. Forssell, O. H. Forssell, Nils Larsson, P. Muren,
J. H . Palme, S. Warburg, O. Wijk och Th. Willerding.
Herr Presidenten Wrern öppnade sammankomsten med en redogorelse för de skäl, som syntes honom tala för önskvärdheten aven
nationalekonomisk förenings bildande i Stockholm och uppmanade
de närvarande att nu taga denna fråga under omprövning samt att
till en början utse ordförande för överläggningens ledande.
Härtill valdes enhälligt Herr Presidenten Wrern, varjämte undertecknad (J. H. Palme) anmodades att föra protokollet vid sammankomsten.
Herr Ordföranden anmälde, att han låtit uppgöra förslag · till
stadgar, vilket nu upplästes; och blev förslaget därefter punktvis föredraget och med några däri beslutade ändringar enhälligt
antaget.
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På framställning av Herr Ordföranden beslöts, att en N ationaIekonomisk Förening skulle bildas på de grunder, som innehöllos i de
nu antagna stadgarne.
Herr Ordföranden anmälde, att ledamoten av föreningen Herr
Grosshandlaren P. Muren år 1863 till honom överlämnat ett belopp av
femhundra kronor för att användas till förmån för en då ifrågasatt
nationalekonomisk förening, vilken dock sedermera icke kommit
till stånd; och förklarade Herr Muren, på därom av Herr Ordföranden
framställd fråga, att han med nöje medgav, att detta belopp jämte
därå upplupna räntor fick överlämnas till den nu bildade föreningen .•
Så lyder början av protokollet från det sammanträde, där bildandet
av Nationalekonomiska föreningen beslöts. Inbjudare till det konstituerande sammanträdet var alltså dåvarande t. f. presidenten i
kommerskollegium CARL FREDRIK WlERN, en man som med stora kunskaper och utomordentlig praktisk duglighet förenade ett livligt
intresse för dryftandet av ekonomiska spörsmål. Liksom W rern voro
de män, som jämte honom stodo som initiativtagare till Nationalekonomiska föreningens bildande, alla var på sitt område betydande
personer. H. R. ASTRUP var en norskfödd affärsman, en av pionjärerna
i arbetet för vår trävaruhanterings utveckling till storindustri. AxEL
GUSTAFSSON BENNICH, den mångårige chefen för tullverket, står som
en av centralgestalterna i den långa kampen för införande aven
friare näringslagstiftning och handelspolitik i vårt land. I utvecklingen av den svenska statistiken intar F. TH. BERG, läkaren, medicinalrådet och samtidigt skaparen och den förste ledaren av vårt
centrala statistiska ämbetsverk, en dominerande plats. EDVARD
CARLESON, justitieråd och under en kort tid justitie statsminister,
åtnjöt uppskattning som en av landets mest framstående jurister. Ån
mera känd är F. F. CARLSON, professor, hävdatecknare och som chef
för ecklesiastikdepartementet initiativtagare till betydelsefulla reformer inom vårt skolväsen, därjämte en utmärkt kännare av.vårt lands
skatteförhållanden. HANS FORSSELL, den snillrike historikern, chef
för finansdepartementet, sedermera president i kammarkollegium,
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är utan gensägelse en av vårt lands stora kulturpersonligheter. En
på sitt område framstående ämbetsman var också farbrodern, hovrättsrådet O. H. FORSSELL. NILS LARSSON i T u 11 u s, en allmogeman från Jämtland, intog i många år en framskjuten ställning
inom den liberala gruppen i bondeståndet; under det nya riksdagsskicket framträdde han som en av lantmannapartiets bästa män.
Liksom han en varm näringsfrihetens förkämpe var även Gävleköpmannen PER MURtN, en av förgrundsfigurerna från den tid, då
»Europa hade sina blickar fästade på Sveriges borgarstånd». Inom
Nationalekonomiska föreningen förtjänar han att ihågkommas som
den, vilken - enligt vad som framgår av ovanstående utdrag av
protokollet från föreningens konstituerande sammanträde - först
väckte tanken på bildandet aven dylik förening och till densamma
skänkte dess första kapital. Jämte Muren samt Wrern, som inbjudare,
har otvivelaktigt J. H. P ALME, Inteckningsbankens skapare, i egenskap av föreningens förste sekreterare, inlagt största förtjänsten om
dess tillblivelse. SAMUEL W ARBURG och OLOF WIJK, den senare
under många år andra kammarens talman, voro båda inflytelserika
representanter för den göteborgska liberala köpmannaaristokratien.
TH. WILLERDING, kommerseråd, sedermera generalkonsul, är mest
känd för den insats han gjort som underhandlare vid avslutandet av
den svensk-franska handelstraktaten av år 1865.
I § 1 av de vid det konstituerande sammanträdet antagna stadgarna, vilka i huvudsak ännu kvarstå oförändrade, angives föreningens ändamål vara »att befrämja studiet av nationalekonom samt
genom föredrag, diskussioner och utgivande av skrifter bidraga till
utredande av frågor, som höra inom denna vetenskaps områdeD. Programmet för föreningens verksamhet är alltså hållet i tämligen allmänna ordalag. Någon motivering för dess formulering på angivet
sätt innehålla protokollen icke. Emellertid ha vid ett senare tillfälle
några upplysningar lämnats, som kasta ett visst ljus över förhistorien.
I ett tal vid ett till firande av föreningens tioåriga tillvaro den 29
januari 1887 avhållet festsamkväm meddelade dåvarande ordföranden,
2-262999. Nationald:on, !6f<en. Minne"mft.
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bankdirektör Palme, att planer varit å bane att konstituera föreningen
som en ren frihandelsförening ungefär efter mönster av Cobden-klubben
i London men att dessa senare övergivits.'
Detta meddelande har sitt intresse såsom belysande för tänkesättet inom den krets, inom vilken Nationalekonomiska föreningen
räknar sitt upphov. I själva verket var det den gemensamma starka
övertygelsen om den klassiska liberala nationalekonomiens sanning
och välsignelse och om angelägenheten av dess tillämpning i svensk
politik, som fört de ovannämnda, till intressen och verksamhet i övrigt
så skiljaktiga männen samman och som enade dem i arbetet för åstadkommande aven för ekonomisk upplysning verksam sammanslutning. På samma gång är det - det måste erkännas - ett vittnesbörd om den vidsynta anda, som besjälade föreningens stiftare och
fäder, då de ej ansågo sig böra binda föreningens verksamhet vid en
viss meningsriktning. Det förefaller ock som om man från början
sökte ärligt tillämpa detta program, så att föreningen, såsom vid ett
tillfälle yttrades, verkligen kunde göra skäl för namnet »Nationalekonomiska föreningem och ej »frihandelsföreningem.
Enligt stadgarna i deras ursprungliga lydelse skulle styrelsen utgöras av ordförande, vice ordförande, sekreterare samt en redaktionskommitte, bestående av två personer, vilka, såsom det heter,
»j ämte sekreteraren besörja de publikationer, som i sällskapets namn
utgå». Samtliga skulle av föreningen utses för ett år i sänder men dock
kunna återväljas. Denna ordning bibehölls till år 1881, då beslut
fattades - dock utan ändring av stadgarna - att redaktionskommitten därefter skulle bestå av fyra personer. Så förblev det t . o. m.
år 1918; åren 1919 och 1920 utgjordes redaktionskommitten av fem
personer.
Det bör här inskjutas, att föreningen, tvärt emot vad stadgarnas
1 § innehålla, aldrig utgivit några skrifter eller publikationer utom
1 Förhandlingar 1887, sid. 20: Jfr ock vad hArom meddelas i bankdirektör Palmes
här nedan intagna minnen från föreningens tillkomst.
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sina egna förhandlingar. Föreskriften om redaktionskommittens nyssnämnda särskilda åliggande har således icke någonsin bragts i tilllämpning, varför namnet kommit att framstå något oegentligt.
Ar 1920 vidtogs i fråga om styrelsens sammansättning en formlig
ändring av stadgarna, varvid redaktionskommitten helt avskaffades.
Det bestämdes, att styrelsen skulle bestå av ordförande, vice ordförande och högst sex andra personer. Därjämte föreskrevs, att styrelsen skulle inom eller utom sig utse en sekreterare.
Som framgår av förteckningen å styrelseledamöterna i bilaga l,
skedde på ordförandeplatsen t. o. m. 1905 årligen ombyte och likaså
- med ett undantag - på vice ordförandeplatsen. Större stabilitet
upprätthölls däremot i redaktionskommittens sammansättning. Från
nämnda år har det oftare inträffat, att samme ordförande och vice
ordförande bibehållits två eller flera år å rad. Sekreterarna ha alltid
kvarstått något längre tid.
Föreningens förste ordförande blev WERN, dess förste vice ordförande d. v. statsrådet F. F. CARLSON. Den förre kom att även
framgent öva stort inflytande på föreningens verksamhet. Så blev
däremot icke fallet med vice ordföranden; han utgick f. ö. ur föreningen
redan 1881. Första ledamöter av redaktionskommitten blevo d. v.
akademiadjunkten C. G. HAMMARSKJÖLD och bankofullmäktigen J. W.
ARNBERG. Till sekreterare valdes P ALME, vilken kvarstod på denna
plats under fem år. Andra verksamhetsåret fungerade som ordförande HANS FORSSELL, som vice ordförande BENNICH, som ledamöter av redaktionskommitten WERN och ARNBERG. Så långt höll
man sig alltså vid styrelsevalen till kretsen av föreningens ursprungliga initiativtagare, dit säkerligen också Arnberg får räknas, trots
att han icke deltog i det konstituerande sammanträdet. Därefter gör
sig emellertid en påfallande strävan gällande att få ordförandeplatsen
besatt med någon mera utomstående representativ man ur de högsta
ämbetsmannakretsarna. Ar 1879 innehades ordförandeplatsen av
BENNICH. Sedan märkas i raden - utom under enstaka år en eller
annan av stiftarna - män sådana som f. statsrådet P. J. VON EHREN-
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HEIld, f. envoyen och statsministern för utrikes ärendena O. M. F.
BJÖRNSTJERNA, f. · envoyen och utrikesministern friherre C. F. L.
HOCHSCHiLD, f. statsministern, d. v. presidenten i kammarrätten greve
ARVID POSSE, f. statsrådet och överståthållaren friherre C. G. AF UGGLAS
samt d. v. justitierådet, sedermera presidenten IVAR AFZELIUS.
Vid sidan av de växlande ordförandena av denna typ, vilkas verksamhet inom föreningen väsentligen torde ha inskränkts till det
dekorativa, kvarstod länge som styrelsens kärna med skiftande ställningar inom densamma en liten grupp av personer, vilka varit med
från början och vilka med liv och intresse deltogo i dess förhandlingar. Av dessa äro främst att nämna W..ERN, vilken kvarstod i
styrelsen ända till 1896, därvid fungerande som ordförande 1877, 1885
och 1891; som vice ordförande 1884, vidare ARNBERG och PALME,
vilka bägge tillhörde styrelsen t. o. m. 1897 (Arnberg ordförande
två år, vice ordförande sex år, Palme sekreterare fem år, ordförande
två år, vice ordförande tre år), samt H. FORSSELL, styrelseledamot
t. o. m. 1893, därav ordförande två år, . vice ordförande två år. I
andra rummet må nämnas såsom tillhörande denna den första tidens
styrelseuppsättning C. G. HAMMARSKJÖLD (adjunkt, senare professor, statsråd och justitieråd), C. o. MONTAN (hovrättsassessor, huvudredaktör för Stockholms dagblad, sedermera ledamot av blandade
domstolarna i Egypten), J. A. LEFFLER (den tyska s. k. katedersocialismens enda egentliga representant i Sverige, dr phil., föreläsare, skriftställare) och CLAES WESTMAN (v. häradshövding, före.ningens sekreterare efter Palme i nio år). Genom det dominerande
inflytande som dessa män, i synnerhet de förstnämnda, torde ha
utövat inom styrelsen tillförsäkrades denna länge en stark enhetlighet och kontinnitet. Samtliga ifrågavarande personer voro som
känt övertygelsetrogna frihandelsvänner, och även de växlande höga
toppfigurer, som styrelsen under första halvtannat decennium hyste,
hyllade utan undantag samma åskådning.
Ehuru, som förut påvisats, föreningens stiftare vid fastställandet
av föreningsprogrammet ådagalagt en prisvärd objektivitet, en håll-
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ning som man även i fortsättningen strävade att iakttaga, är det
likväl rätt naturligt, att föreningen, på grund av dess ledares framskjutna ställning inom frihandelslägret, för allmänheten till en början
kom att framstå som ett slags frihandelsklubb. En viss betydelse
härutinnan hade det säkerligen, att den stående personuppsättningen inom föreningens styrelse så nära sammanföll med styrelsen
för den under 1880-talets tullstrider livligt verksamma Föreningen
mot livsmedelstullar. I sistnämnda förenings styrelse satt som ordförande BENNICH, som vice ordförande W"'RN; bland övriga ledamöter märkas ARNBERG, CHARLES DICKSON (med. dr, under en följd
av år revisor i Nationalekonomiska föreningen) samt flera andra
personer, vilka såsom föredragshållare eller eljest visade Nationalekonomiska föreningen sitt intresse. En av dessa förtjänar särskilt
att nämnas, nämligen godsägaren och redaktören W. WALLDEN, den
bekante riksdagspolitikern, en av frihandelns ivrigaste förkämpar
under de stora tullstriderna. Wallden visade föreningen på så sätt
sin välvilja, att han under första året av föreningens verksamhet i
den av honom ägda och utgivna tidningen Stockholms dagblad intog
utförliga referat från sammanträdena samt sedan (fr. o. m. 1878)
åtog sig att gratis trycka och tillställa ledamöterna mötesförhandlingarna mot att föreningen bekostade stenografiskt protokoll och att
tidningen erhöll uteslutande rätt att publicera desamma helt eller
delvis. Denna anordning ägde bestånd åren 1878-81. Från och med
1882 har föreningen själv bekostat tryckningen av sina förhandlingar.
Småningom fick den ursprungliga homogeniteten i åsiktsriktning
bland föreningens ledande män ge rum för större mångsidighet i
representationen. Ett betecknande uttryck härför är, att föreningen
år 1893 för första gången erhöll en deciderat protektionistisk ordförande, förutvarande professorn vid Tekniska högskolan, dåmera
generaldirektören R. ÅKERMAN; han kvarstod sedermera i styrelsen
ända t . o. m. 1905. Det bör dock tilläggas, att efter avgörandet i tullfrågan 1892 denna fråga hade upphört att i samma grad som förut
vara partiskiljande.
2't-262999. NldionGlekon. fören. Minne"krift.
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Bland de män från skilda verksamhetsfält och med olika ekonomisk och politisk åskådning, vilka sedan 1890-talets början såsom
styrelsemedlemmar ägnat tid och krafter åt föreningens angelägenheter, må särskilt nämnas följande: d. v. byråchefen, patent- och
registreringsverkets chef, sedermera landshövdingen, statsrådet, första
kammarens talman, greve HUGO HAMILTON (sekreterare 1891-96,
ordförande 1897); bankdirektören, vice häradshövdingen MARCUS
WALLENBERG (tillhörde styrelsen oavbrutet 1897-1918, därav 189798 som sekreterare, 1902 och 1916 som ordförande); revisionssekreteraren, sedermera justitierådet och statsrådet JOH. HELLNER (sekreterare 1899-1901, ordförande 1904); direktören i Sveriges allmänna
hypoteksbank TH. FRÖLANDER (styrelseledamot 1901-08, ordförande
1903); bankdirektören, sedermera riksbankschefen friherre K. LANGENSKIÖLD (styrelseledamot oavbrutet 1898-1922, därav ordförande
sju år); direktören för Livförsäkringsaktiebolaget Thule SVEN PALME
(styrelseledamot från 1904, under fem år ordförande); professor
D. DAVIDSON (styrelseledamot 1906-22, vice ordförande 1907-11);
expeditionschefen, sedermera kammarrättsrådet, statsrådet, chefen
för AB. P. A. Norstedt & Söner C. CARLESON (styrelseledamot från
1902, därav sekreterare 1902--04, ordförande i skilda repriser åtta år);
professor ELI F. HECKSCHER (styrelselednmot sedan 1919, ordförande
sedan 1926). Som styrelseledamöter ha jämväl under längre eller
kortare perioder fungerat bankinspektören, kanslirådet R. BEN CK ERT,
expeditionschefen, sedermera st.atsrådet, generaldirektören greve HANS
HANSSON WACHTMEISTER, byråchefen i generaltullstyrelsen, sedermera landshövdingen ALEXIS HAMMARSTRÖM, d. v. revisionssekreteraren, sedermera statsministern, landshövdingen m. m. HJALMAR HAMMARSKJÖLD, den kände sågverksägaren och föregångsmannen på skogsvårdens område fil. dr FRANS KEMPE, ledamoten av bankinspektionen,
sedermera försäkringsdirektören F. LAMBERT-MEULLER (sekreterare
1905-12, ordförande 1914), bankdirektörerna O. RYDBECK (vice ordförande sedan 1926), CHARLES DICKSON och G. LAGERCRANTZ, bankosekreteraren C. TÖRNEBLADH (sekreterare 1913-20), professor G.
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BAGGE, verkst. direktören för Svenska AB. Gasaccumulator, den
kände uppfinnaren fil. dr G. DALEN samt generaldirektören, förutv.
statsrådet A. ÖRNE. Sedan 1921 har som sekreterare fungerat fil. dr
K. ÅMARK.
Bland mera kända personer, vilka, utan att ha tillhört styrelsen,
livligt deltagit i föreningens förhandlingar, märkas särskilt bankdirektören A. O. WALLENBERG, professor H . L. RYDIN, den kände
politikern, skriftställaren S. A. HEDIN, fil. dr CARL HERSLOW, vice
häradshövdingen J. VON ENGESTRÖM, lektorn, riksbanksfullmäktigen
R . TÖRNEBLADH, kommerserådet, sedermera generaldirektören och
landshövdingen TH. NORDSTRÖM, kammarrättsrådet JOHAN ÖSTBERG,
kaptenen, sedermera envoyen G. O. WALLENBERG, professor GUSTAV
CASSEL, professor KNUT WICKSELL och professor SVEN BRISMAN.
Anslutningen till föreningen var från början mycket livlig. Redan
vid konstit uerande sammanträdet anmäldes till ledamöter förutom
de 14 stiftarna 60 personer, och vid första verksamhetsårets utgång
bestod föreningen av 160 medlemmar. Den tillväxte sedan undan
för undan till omkring år 1890, då medlemsantalet närmade sig 500.
Därefter har antalet varierat något både upp åt och nedåt. Högst a
medlemssiffran nåddes år 1920 med 540. Vid 1925 års utgång hade
antalet åter nedgått till 492. Efterföljande tablå innehåller en sammanställning av medlemsantalet vid slutet av vart och ett av de
fyra första åren och därefter för vart femte år:
1877 ....... .. ........
1878 .. ......... .. ....
1879 ........ .... .. .. .
1880 .......... .. .. ...

160
208
266
287

1885 .............. ..
1890 ..•... • ••. . •. .. .
1895 .............. ..
1900 .... .... ........

412
494
450
466

1905 ...... .. ....... .
1910 .... .. .. .. ......
1915 .. ..............
1920 ....... .. .... ...
1925 .... .... .. .. ....

434
512
483
540
492

Märkligt är, att föreningen ännu vid sitt 50-årsjubileum i sin krets
räknar personer, som tillhört densamma ända ifrån begynnelsen.
Bland dessa föreningens äldste märkes främst dess sekreterare från
de första åren, sedan i flera repriser dess vice ordförande och ordförande, bankdirektören J . H. PALME. Det är för föreningen en stor
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glädje att å annat ställe i festskriften kunna meddela några av bankdirektör Palme nedskrivna minnen från föreningens barndom. Fortfarande tillhöra föreningen även följande av de år 1877 invalda medlemmarna, nämligen vice häradshövding J. VON ENGESTRÖM och
grosshandlaren fil. dr OTrO M. HÖGLUND samt av de år 1878 invalda
medlemmarna fil. dr CARL HERSLOW, bankdirektören K. A. W ALLENBERG och generaldirektören greve HANS HANSSON WACHT/dEISTER.
Vid föreningens 10-årsfest år 1887 framhölls, att föreningen ej
blott tidigt vunnit en stark tillslutning utan att den också kvalitativt
kommit att intaga en hög ståndpunkt. Det yttrades, att föreningen
småningom »tillförts många av vårt lands yppersta män inom skilda
verksamhetsområdem. Vad som gällde då, när detta yttrande fälldes,
kan sägas äga giltighet även för den efterföljande tiden.
Det skulle kunna tilläggas, att föreningen till sin sammansättning
alltid kännetecknats av stor mångsidighet. Såväl teoretiker som
ämbetsmän och de praktiska yrkenas män - främst inom penningväsen, handel, industri och försäkringsverksamhet - hava här förts
samman.
Ett försök att gruppera ledamöterna efter yrke och samhällsställning vid tvenne tidpunkter, i början och slutet av 50-årsperioden,
har gett följande resultat:
Universitetsmän, skolmän, läkare, privaUirde ........
Ämbets- och tjänstemän! allmän tjänst: högre. • . . . . •
lAgre.. ......
Bankdirektörer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Grosshandlare, köpmän, skeppsredare. ... .. . . . . . . . . .•
Fabriksidkare, direktörer, disponenter. . ..... .. .. .. . .
Ingenjörer... . .. .. ...... .. .. .. .. .... . . .. .. .... .. ..
GodsAgare, jordbrukare . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . .

Tjänstemän! enskild tjänst. .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .
Advokater, revisorer, .V. hkadshövdlngan . .. . . ......
TidningsmAn, litteratörer. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Studerande . ..... , . . .. . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . . ..
Summa

1880

1926

21
91
33
19
61
29
3
6
9
11
3
1
287

28
101
77
70
14
80
18
11
43
29
12
9
492

Man finner, att ämbets- och tjänstemannaelementet varit starkt
företrätt, proportionsvis dock starkare 1880 än 1925; särskilt gäller
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detta gruppen högre ämbetsmän, vartill räknats i stort sett befattningshavare ungefär i byråchefsställning och uppåt. Anmärkningsvärt stor var 1925 gruppen bankdirektörer, nämligen ej mindre än
70 personer mot endast 19 år 1880. Kraftig tillväxt visar också gruppen
fabriksidkare, direktörer och disponenter (vari inbegripas även försäkringsdirektörer) samt gruppen tjänstemän i enskild tjänst, medan
återigen köpmännens antal påfallande starkt nedgått, nämligen från
61 till endast 14. Dessa förskjutningar bero säkerligen icke på någon
tillfällighet. Klart avtecknar sig sålunda bankväsendets starkt ökade
betydelse samt de industriella och kommersiella associationernas
växande roll i jämförelse med de enskilda merkantila företagarna.
Gruppen tidningsmän har helt naturligt tillväxt. Däremot företer de
lärda yrkenas grupp en relativ tillbakagång.
Alltsedan år 1879 har föreningen haft äran att räkna Hans Maj:t
Konungen som sin höge beskyddare; detta har gällt först Konung
OSCAR II och efter honom Konung GUSTAF V. Förste hedersledamöter ha varit H. K. H. Kronprinsen - från 1879 Kronprins GUSTAF
och från 1908 Kronprins GUSTAF ADOLF - samt H. K. H. HERTIGEN
AV GOTLAND (sedermera prins Bernadotte) och H. K. H. HERTIGEN
AV VÄSTERGÖTLAND. Enligt vad som framgår av protokollen övervar
Konung Oscar icke sällan föreningens sammanträden. Vid några tillfällen har även Kronprins Gustaf Adolf hedrat föreningen med sin
närvaro.
I de äldre skandinaviska nationalekonomiska mötena, av vilka
tvenne ägde rum efter Nationalekonomiska föreningens tillkomst,
nämligen 1881 i Malmö och 1888 i Köpenhamn, synes föreningen
såsom sådan icke hava tagit någon aktiv del. Däremot hava de efter
världskriget avhållna nordiska nationalekonomiska mötena (1920 i
Stockholm, 1923 i Kristiania och 1926 i Köpenhamn) kommit till
stånd efter gemensam inbjudan från de nationalekonomiska föreningarna i resp. länder. Initiativet till ett samarbete av detta slag
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utgick från den svenska föreningen, där frågan först bragtes å bane
vid ett styrelsesammanträde den 10 november 1919. Eljest ha uppkomna förslag om samverkan mellan den svenska nationalekonomiska
föreningen och andra sammanslutningar vare sig i Sverige eller utlandet konsekvent avböjts. Så t. ex. beslöt föreningen år 1905 att
avslå en inbjudan från Centralförbundet för socialt arbete att ansluta
sig till detsamma och medverka till dess syften. En inbjudan till
föreningen från Societe d' economie politique i Paris att låta sig representera vid en av detta sällskap anordnad kongress 1912 blev heller
icke accepterad. Emellertid förefanns länge ett slags förbindelselänk
med utlandet därigenom att föreningen ägde en s. k. korresponderande
ledamot i Paris, nämligen M. A.E. DE MALARCE, Secretaire perpiltuel
de la Sociilte des institutions de prevoyance de France. Ifrågavarande
arrangemang härledde sig från ett föredrag, som nämnde person på
inbjudan höll vid föreningssammanträdet den 9 september 1882
Dsur le developpement des institutions de prevoyance surtout depuis
le congres de 1878.. M . DE MALARCE kvarstod som .korresponderande
ledamob ända till år 1906. Endast vid ett senare tillfälle har inför
fö reningen föredrag hållits aven utländsk föreläsare, nämligen den
27 mars 1924, då professor H. WESTERGAARD från Köpenhamn inledde
en diskussion Dom ekonomiske Barometre•.
Som redan förut framhållits, har föreningen alltid låtit sig angeläget
vara att markera full neutralitet i ekonomiska och politiska frågor.
Detta blev det anledning att särskilt understryka vid ett tillfälle år 1914,
då till föreningen framställdes ett erbjudande från den då ännu formellt kvarlevande Föreningen mot livsmedelstullar att som donation,
i samband med nämnda förenings upplösning, mottaga dess återstående tillgångar, 6,000 kronor, att användas i det syfte, som av
föreningen mot livsmedelstullar omfattats. Föreningen beslöt vid
sammanträde den 3 februari 1915 att mottaga donationen - för
övrigt den enda som föreningen erhållit, utom den förut omnämnda
penningsumma, som före dess stiftande överlämnats av grosshandlare
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Muren - men fogade till sitt beslut härom det uttalandet, att föreningen därvid icke frånginge den neutralitet i politiskt-ekonomiska
frågor, som utgjorde en norm för dess verksamhet.
I överensstämmelse med denna grundsats har föreningen aldrig
fattat några resolutioner utan åtnöjt sig med att genom föredrag och
diskussioner och genom dessas utgivande i tryck bidraga till en allsidig belysning av betydelsefullare ekonomiska spörsmål. En särskild
uppgift har föreningen härvidlag haft i det att den tjänat som en samlingspunkt, där teoriens och praktikens män kunnat mötas till sakligt
meningsbyte. Om än de hållna föredragen och diskussionerna rörande
på dagordningen stående frågor ej annat än undantagsvis kunnat
öva något direkt inflytande på ärendenas avgörande, torde dock den
upplysningsverksamhet, som föreningen genom sina förhandlingar utövat, få tillmätas en icke ringa betydelse, då dessa otvivelaktigt som
regel hållits uppe på en hög standard.
Rörande de viktigare grupperna av behandlade ämnen och de mera
uppmärksammade diskussioner, som inom föreningen ägt rum, meddelas en översikt i efterfölj ande avdelning.

2. FÖRENINGENS FÖRHANDLINGAR

Otvivelaktigt är det till följd av att Nationalekonomiska föreningens medlemskår till så övervägande del utgjorts av personer med
praktiskt ekonomiska intressen som föredrag därstädes av mera
uteslutande t e o r e t i s k t innehåll varit tämligen sällsynta. Sådana - och även mycket värdefulla sådana - saknas dock icke helt
i förhandlingarna. Hit kan sålunda räknas det märkliga föredrag,
som HANS FORSSELL höll år 1886 om guldbristen och de låga varuprisen,
och vari han upptog till principiell behandling den fråga, som under
hela 188D-talet starkt sysselsatte den nationalekonomiska diskussionen, nämligen frågan om de djupare orsakerna till den pågående
pris depressionen och de därmed sammanhängande »dåliga tiderna».
Grundtankarna i detta föredrag (vilket emellertid icke finnes tryckt i
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föreningens förhandlingar, emedan en utförligare framställning ingick i Nordisk Tidskrift) beröras i professor Heckschers teckning av
Forssell längre fram i denna bok. Större bestående värde torde man
emellertid få tillmäta KNUT WICKSELLS år 1898 framförda briljanta
föredrag över penningräntans inflytande på varuprisen. Här lämnades
av denne vår störste nationalekonOIniske teoretiker en första populär
framställning av den epokgörande teori, som fylligare utvecklades i
det något senare utkomna arbetet Geldzins und Giiterpreise. Kontentan bäravanges i följande allmänna satser: »Vid varje tidpunkt
och i varje ekonomisk situation gives det alltid en viss räntesats, vid
vilken penningens bytesvärde och varuprisens allmänna höjd icke
ha någon tendens att förändras. Vi kunna kalla denna d e n n o rm a I a r ä n t e f o t e n; dess höjd bestämmes av den samtidiga
naturliga räntefoten, kapitalets reala avkastning i produktionen, och
måste stiga och falla med denna. Avviker nu penningräntan, om än
så litet, från denna sin normala höj d n e d å t, så komma priserna,
så länge avvikelsen varar, att oupphörligt stiga; avviker den u p p å t,
så komma de på samma sätt att obegränsat falla.» Det bör för Nationalekonomiska föreningen vara anledning till tillfredsställelse, att denna
berömda Wicksellska teori om penningräntans inflytande på prisutvecklingen, vilken numera ingår i den nationalekonomiska vetenskapens bestånd av tämligen allmänt erkända sanningar, första
gången för svensk publik framlades i föreningens krets.
Man kan vidare i detta sammanhang påminna om ett intresseväckande försök till analys av affärskonjunkturernas orsaker, som
vid ett sammanträde år 1909 i anledning av den då nyss genomlupna
krisen 1907-08 framlades av d. v. bankdirektören greve M. HAMILTON. Föredragshållaren slutade med några ord om de strävanden,
som han förutsåg framdeles skola komma att göra sig gällande för
att hämma konjunktursvängningarna och dämpa deras våldsamhet.
Denna ide om ett metodiskt arbete för konjunkturutjämning har som
bekant efter världskriget starkt sysselsatt nationalekonomerna och
till en viss grad också begynt omsättas i praktisk politik. Härvid är det
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som WICKSELLS ovannämnda teori fått tillfälle att visa sin verkliga
betydelse. Ett om än säkerligen överdrivet uttryck för en optimistisk tro på möjligheten att övervinna konjunkturväxlingarna med
penningpolitikens hjälp gav professor BRISMAN, då han i ett anförande 1924, i anledning av professor WESTERGAARDS ovan berörda
föredrag om ",konomiske· Barometre, framhöll hurusom det genom
krigets erfarenheter blivit klart för hela världen, att konjunkturväxlingarna i grunden ingenting annat vore än företeelser på penningmarknadens område. Uppgiften att göra fullständigt rent hus med
konjunkturväxlingarna och att skapa ett system med normala konjunkturer vore enligt hans åsikt teoretiskt och med största sannolikhet även praktiskt lösbar.
Vid några tillfällen har det i d e h i s t o r i s k a ämnesområdet
tangerats. Så skedde i det allra första föredrag som hölls i föreningen ,
den 12 mars 1877, av J. H. PALME om den s. k. katedersocialismen.
Föredraget, vilket icke finnes tryckt, lär enligt tidningsreferat ha
utgjorts huvudsakligen av >len redogörelse för Laveleye's och Brentanos åsikter rörande äganderätten och arbetets organisation», Samma
ämne behandlades även vid ett senare tillfälle, nämligen i ett föredrag år 1885 av J. A. LEFFLE.R, vilken med utpräglad sympati skildrade uppkomsten av den historiska skolan i Tyskland, dess program
och inom densamma framträdande meningsriktningar. Av samme
föredragshållare hade två år tidigare, år 1883, givits en värdesättning
av Karl Marx och hans ideer, i anledning av dennes nämnda år inträffade död,
Även rent h i s t o r i s k a föredrag ha en och annan gång, mest
under föreningens första tid, förekommit. Så föreläste riksantikvarien
HANS HILDEBRAND år 1879 över Sveriges skatleväsende under medeltiden och 1883 över handelsjörhållandena i Sverige under medel/iden,
och Rörstrandsfahrikens chef G. H. STRÅLE tecknade i ett föredrag
år 1884 en bild av Alingsås manujakturverks historia, varvid han
gav ett sammandrag av de forskningsresultet, som han utförligare
framlagt i ett senare under samma år utkommet arbete. Genom
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dessa Stråles undersökningar blev för första gången J onas Alströmers
länge kritiklöst beundrade verk ställt i en sannare belysning med
hänsyn till ekonomiska förutsättningar och resultat.
Av historiskt deskriptivt innehåll var vidare den intressanta översikt av svenska jordstyckningens historia, som år 1897 lämnades av
landskamrer r. TÖRNEBLADH. Den kompletterades med en framställning av J . VON ENGESTRÖM angående frågan, i vad mån på hithörande område ~önskemålen å samhällets höjder, som lagarna närmast
avspegla, uppfylldes», d. v. s. frågan om jordstyckningspolitikens
ekonomiska effekt, ett ämne, vilket, som bekant, sedermera gjorts
till föremål för en djupgående undersökning i professor Wohlins
arbete: Den svenska jordstyckningspolitiken i de 18:de och 19:de
århundradena.
En grupp av föredrag, som lämpligen kan nämnas i detta sammanhang, utgöres av de redogörelser, som tid efter annan lämnats angående det a Il m ä n n a e k o n o m i s k a l ä g e t i Sverige och
utlandet. ARNBERG gav vid ett par tillfällen goda konjunkturanalyser (1879, 1891), i bägge fallen föranledda av nyss genomgångna
affärskriser, vilka fört konjunkturfrågan i centrum av det allmänna
intresset. Sedermera förekom fr. o. m. 1896 under en följd av år
regelbundet vid första eller andra sammanträdet en revy över det
närmast förflutna årets händelser på det ekonomiska och finansiella området av bankofullmäktigen R. TÖRNEBLADH. Som föredrag betraktade synas dessa översikter onekligen något torra. Med år 1900
upphörde de, och den tradition, som sålunda begynt utveckla sig,
att ägna föreningens första sammanträde för året åt en tillbakablick
på det gångna året, avbröts. I viss mån är detta att beklaga, då en
serie av dylika årsrevyer, framlagda av kompetenta personer, bort
kunna bliva av ganska stort framtida värde.
I annan form har likväl traditionen senare återupptagits, så till vida
som under flera år efter kriget ett sammanträde i början av året
ägnats d e t f ö r r i k s d a g e n j u s t fr a m l a g d a b u d g e tf ö r s l a g e t. Vid dessa tillfällen har alltid finansministern själv
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deltagit, i ett fall som inledare av diskussionen, och därvid har tillfälle givits att inför ett mera sakligt och mindre partipolitiskt betonat
forum än riksdagen utveckla och dryfta finansplanens innebörd och
principer.
Detta leder över till det som ständigt - och med rätta - utgjort
det huvudsakliga föremålet för överläggningarna inom föreningen,
nämligen de a k t u e II a, p r a k t i s k t-e k o n o m i s k a s p ö r sm å l e n. På detta område finner man under årens lopp en mångfald
olikartade ämnen behandlade. I själva verket erhåller man, genom
att ögna igenom förteckningen över inom föreningen hållna föredrag
och diskussioner (se bilaga 3), en ganska god föreställning om vilka
frågor som vid varje tidpunkt ådragit sig särskild uppmärksamhet.
Avgjort i förgrunden stå under de första 10 il 15 åren de h a n d e l sp o I i t i s k a f r å g o r n a. Dessa år omfatta den märkliga brytningstid, då nyprotektionismen, efter ett par årtiondens liberal regim,
under trycket av försämrade konjunkturförhållanden och intensivare
konkurrens på alla områden, våldsamt tränger sig fram och fordrar
en handelspolitisk nyorientering. Ännu i början av 80-talet ägde
dock frihandeln i vårt land talrika försvarare inom alla samhällsklasser, och de protektionistiska ivrarna hade tills vidare att tum för
tum kämpa sig fram. Framförallt torde frihandelsåskådningen vid
nämnda tid hava färgat uppfattningen hos intelligensen i städerna.
Nationalekonomiska föreningen leddes, som förut nämnts, under sin
första tid helt av personer ur detta läger. Gång på gång stod under
dessa år tullspörsmålet på programmet vid sammanträdena, och
alltid gåvo de inledande föredragen och flertalet diskussionsinlägg
uttryck åt den ortodoxa frihandelsläran, medan de protektionistiska
synpunkterna först småningom oppositionsvis gjorde sig gällande.
Genombrottet år 1888, då &det nya systemet. med pukor och trumpeter knäsattes, avbröt den förut så livliga diskussionen i ämnet, och
efter systemets ytterligare besegling 1892 synas de handelspolitiska
problemen för en längre tid framåt avgjort ha trängts ut i det allmänna intressets periferi.
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Jämte tullfrågor var det under 80-talet i synnerhet spörsmålet om
d e e n s k i l d a b a n k e r n a s s e d e l u t g i v n i n g s r ä t t som
tilldrog sig uppmärksamheten. Arbetet på att mer och mer inskränka
denna rätt och att småningom få sedelutgivningen koncentrerad hos
riksbanken, samtidigt som denna organisatoriskt utvecklades till en
verklig centralbank, tog sin början redan på 70-talet. I 1881-83
års bankkommittes betänkande fingo sedermera strävandena i nämnda
riktning ett program att samlas omkring. På denna sida stodo alla
de ledande inom Nationalekonomiska föreningen, bland vilka särskilt
ARNBERG och FORSSELL talangfullt förfäktade kommittens synpunkter.
De enskilda bankernas intressen i »bankfejdem försvarades åter med
kraft och fyndighet av Stockholms enskilda banks skapare, A. O.
WALLENBERG. Frågan fick, vad sedelutgivningen beträffar, sin lösning genom 1897 års riksbankslag. Någon mera djupgående reform
av riksbankens organisation kom dock icke till stånd vid detta tillfälle. Spörsmålet härom har därför även sedermera vid skilda tillfällen stått på programmet. I högre grad är det emellertid frågor
rörande den enskilda bankverksamheten, bankinspektionen och lagstiftningen för privatbankerna, som efter sekelskiftet varit under
debatt.
Vad de rena p e n n i n g- o c h val u t a p r o b l e m e n beträffar, ha de ända fram till världskriget jämförelsevis litet berörts
under föreningsdiskussionerna. Vårt myntsystems utformning inföll
under tiden före föreningens tillkomst, och det fungerade sedan
oklanderligt, tills krigets omstörtningar bragte detsamma - liksom
flertalet andra länders myntsystem - att vackla. Under och efter
kriget skjutas valutafrågorna i stället så mycket starkare i
förgrunden, vilket ock föreningens förhandlingar ge ett livligt uttryck åt.
Under mellantiden mellan 80-talet och världskriget är der väsentligen helt andra ämnesgrupper som dominera intresset. Denna tid
präglas i vårt land i särskild grad av industrialismens då skeende
genombrott. Det är då som storindustriell gör sitt inträde i svenskt

34

näringsliv. Därmed lyftas också de sociala och de i trängre mening
industripolitiska problemen fram till aktualitet.
På det s o c i a l p o l i t i s k a området var det tidigast försäkringsfrågorna, som fördes fram till dryftning. Bismarcks storslagna
socialförsäkringsverk framkallade motsvarande strävanden även här,
vilka närmast anknäto till S. A. HEDINS initiativ vid 1884 års riksdag. De stora arbetarförsäkringskommitteernas förslag ventilerades
inom föreningen med iver och intresse, ehuru till en börj an under en
utpräglat kritisk hållning från flera av de inom föreningen ledande
an darnas si da.
En annan av socialpolitikens huvudfrågor, vilken åtminstone
under vissa perioder i rätt hög grad ådragit sig föreningens uppmärksamhet, är bostadsfrågan. Denna synes i särskild grad ha intresserat
föreningens förste sekreterare och ännu många år senare aktivt verksamme ledamot J. H. PALME. Han höll under tiden 1882-1906 vid
olika tillfällen ej mindre än sju föredrag rörande bostadsfrågan och
byggnadsförhållandena i huvudstaden, ett ämne som under ifrågavarande tid, då Stockholm växte fram till en storstad av modernt
snitt, erbj öd många betydelsefulla problem. Sporadiskt har samma
fråga berörts även senare, så 1912 i en diskussion om billiga bostäder i Stockholm, inledd av dr J. GUlNCHARD. Av övriga i mera
inskränkt mening s. k. sociala spörsmål, vilka sedan 80-talet kommit
under debatt inom föreningen, kunna nämnas frågorna om förlikning
och medling i arbetstvister (1888, 1903), arbetarskydd och yrkesinspektion (1893), kollektivavtal (1910).
De sociala problemens tillspetsning efter kriget har kommit till
uttryck bl. a. i diskussioner om åttatimmarsdagen (1922), om industriell demokrati (1919, 1923), om arbetslönen och dess inverkan på arbetslösheten (1925). På bostadspolitikens område har kristidens
underliga hyresreglering och dennas inverkan på bostadsproduktionen
erhållit vederbörlig belysning (1919, 1922).
Särskilda sidor av s ven s k t n ä r i n g s l i v framträda på
karakteristiskt sätt i förhandlingarna under olika tider.
3-262999, Nationalekon.fåret•. Minneulcrift.
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Trävarurärelsen upplevde under 70-talet sin första storhetstid i
vårt land. De problem, som stodo i samband med förädlingen och
exporten av skogsprodukter samt utbildningen av rationellare metoder för skogsskötseln, trängde sig fram och påkallade en starkare
uppmärksamhet än tillförne. Det är betecknande, att det i föreningens förhandlingar först tryckta föredraget, vilket hölls i januari
1878 av grosshandlare H. R. ASTRUP, handlade just om den svenska
skogshanteringen och trävaruexporten. Det innehöll bl. a. en del
intressanta upplysningar angående förhållandena i Norrland under
trävarurörelsens begynnelsetid. Senare följde föredrag och diskussioner angående olika åsikter om skogshanteringen (J. v. ENGESTRÖM
1879), om den internationella trävaruhandeln (S. AXELL 1880), om
våra skogars framtid (N. G. SÖRENSEN 1887), om statens skogsväsende (greve S. LEWENHAUPT 1894), om skogsförhållandena i
Dalarne (E. J. LJUNGBERG 1896).
Yngre än sågverksindustrien och dess arvtagare i stor omfattning
som förädlare av våra skogsalster är trämasseindustrien. Denna, som
numera - om man jämväl medräknar den därpå baserade papperstillverkningen - är vår största industri med hänsyn till exportvärdet men ännu 1890 befann sig i sin begynnelse, gjordes nämnda
år till föremål för en sakrik redogörelse av d. v. byråchefen greve
H. HAMILTON, varvid särskilt det ihärdiga och målmedvetna uppfinnararbete skildrades, vilket ligger bakom dess utveckling.
Igångsättandet av den i stor skala drivna järnmalmsbrytningen vid
de norrbottniska malmfälten, vilket jämVäl infaller vid 90-talets
början, beskrevs i ett föredrag år 1896 av d. v. kommerserådet TR.
NORDSTRÖM. Följande år dryftades betydelsen av järnvägsleden
Gällivare-Ofoten för bekvämare utförande av exportmalmen, med
inledningsföredrag av statsgeologen dr FR. SVENONlUS.
Med 1900-talets ingång börja frågorna om utbyggande av våra
vallenfall och de med vattenkraftens tillgodogörande förknippade
betydelsefulla tekniska och rättsliga spörsmålen att i allt högre grad
sysselsätta allmänhetens intresse. Härom vittna föredrag och dis-
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kussioner 1901 (föredrag av docenten A. ASTRÖM) samt 1909, 1911 och
1915 (föredrag av ingenjörerna .S. LUBECK, C. A. ROSSANDER och dr
A. EKSTRÖM och uppmärksammade inlägg av flera av våra främsta
fackmän på vattenkraftsområdet). I samband härmed må omnämnas ett uppslagsrikt föredrag 1906 angående förutsättningarna för
utvecklingen av elektrokemisk industri i Sverige av v. häradshövding M. WALLENBERG.
En karakteristisk fas av våra industriella problem, vilken icke gått
föreningen förbi, är vidare den s. k. Norrlandsfrågan, d. v. s. intressemotsättningen mellan skogsbruk och j ordbrnk och mellan bolag och
bönder i de norra provinserna. Den stora N orrlandskommittens utredningar och förslag refererades strax efter sedan de utkommit,
år 1904, i ett föredrag av borgmästare C. LIND HAGEN, den restriktiva
Norrlandslagstiftningens energiske pådrivare. Industriens synpunkter på ämnet komma till uttryck bl. a. i föredrag av disponenten
E . J. LJUNGBERG om »bolagsvälde och bolagshat» 1908 och »vanhävd och vanhävdslagar» 1910.
Sjöfartens problem tilldraga sig mer än förut uppmärksamhet
genom tillkomsten av våra transoce.ana ångbåtslinjer efter sekelskiftet. En av pionjärerna för den rederiverksamhet i stort, som låtit
den sv.enska flaggan alltmer framgångsrikt upptaga tävlingskampen
på världshaven, skeppsredaren W. LUNDGREN, redogjorde år 1911
för våra handels- och sjöfartsförbindelser med Australien. Ar 1913
utvecklade han på ett medryckande sätt sina planer på att åstadkomma direkta och reguljära förbindelser med Nordamerika, ett
företag som han grundligt förberedd.e, men ej själv fick se förverkligat.
I högre grad än sj öfartsfrågorna ha dock inom kommunikationsväsendet järnvägsfrågorna under olika perioder av föreningens liv
givit stoff till föredrag och diskussioner, delvis av synnerligt intresse.
En stor principdiskussion, sträckande sig över två sammanträden,
hölls år 1879 rörande frågan om statsjärnvägar och enskilda järn"
vägar, inledd av d. v. docenten CLAES ANNERSTEDT. Han intog i det
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hela en tämligen kritisk hållning gent emot statsbaneväsendet. Det
kunde vara försvarligt, ansåg han, att staten trädde emellan vid det
nödläge, vari många enskilda banor råkat under dåvarande kris,
men det vore intet statsintresse i och för sig att utvidga statens
järnvägsnät. Man kunde icke ur järnvägarnas egen natur deducera
någon nödvändighet för staten att uppträda och ingripa i de enskilda
banornas verksamhet. W1ERN, ARNBERG och andra framhöllo, att saken
ej finge betraktas för mycket ur doktrinära synpunkter. Den vore
främst en lämplighetsfråga. Med hänsyn till enhetlig reglering av
taxeväsendet och förmåga att gagna näringarna vore ett i en gemensam stark hand - vare sig statens eller enskild - förenat järnvägssystem förmånligast. »Det är en lycka för ett land att äga många
järnvägar», yttrade ASTRUP, »men den lyckan paralyseras bra nog
mycket, då man inom landet får med måhända 50, delvis mäktiga,
delvis med bekymmer strävande - och i sista fallet på ständiga,
efter tillfällets krav och convenience tillämpade fraktförhöjningar
flytande - järnvägsstyrelser att skaffa.')
Problemet om statsbanor och enskilda banor hade emellertid i
grunddragen redan från början för Sveriges vidkommande fått sin
lösning såsom i stort sett sammanfallande med en fördelning på
stambanor och lokalbanor . Det är därför naturligt, att det varit
andra järnvägsproblem än just det nyssnämnda, som sedermera mest
kommit under diskussion. Sålunda ha vid flera tillfällen frågor
rörande farit/politiken bragts å bane. Spörsmålet om införande av
zontariff vid Statens järnvägar kom upp så tidigt som 1890 i ett
föredrag av skriftställaren E. SVENSEN • Detta system var då endast
prövat i Ungern men livligt studerat flerstädes. Byråassistenten J.
LUNDBERG behandlade 1894 ämnet staffeltariffer och fraktnedsättningar med utgångspunkt från hithörande anordningar vid de preussiska statsbanorna. Verkligt aktuellt blev ifrågavarande problem hos
055 dock först efter sekelskiftet, då grundliga förarbeten gjordes för
utarbetande av ett zontariffsystem vid Statens järnvägar. Professor
CASSEL redogjorde för och kritiserade det förslag, som från 1906
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skulle träda i kraft, men hans anmärkningar rönte kraftiga gensagor
från järnvägstekniskt håll.
Inlandsbanebygget har också vid ett tillfälle varit före, nämligen
1909, då dr K. KEy-ABERG redogjorde för de av honom verkställda
förberedande ekonomisk-statistiska undersökningarna i frågan. De
ekonomiska betänkligheterna mot detta stora och kostsamma företag
kommo redan då till uttryck. Så förklarade häradshövding WALLENBERG rent ut, att han ansåge det för en stor olycka istatsekonomiskt
hänseende, om företaget komme till stånd; det skulle enligt hans
åsikt i hög grad sätta tillbaka Sveriges ekonomiska kraft.
De järnvägsorganisatoriska problemen ha efter kriget av flera
anledningar på nytt fått en viss aktualitet. Den gamla tanken om en
samorganisation av de enskilda järnvägarna behandlades vid en diskussion år 1923 med inledningsföredrag av byrådirektör S. NORRMAN;
och Socialiseringsnämndens förslag angående statsbanorna, vilket som
bekant går ut på statsbanedriftens överförande på ett halvofficiellt
bolag, diskuterades i oktober 1924 efter föredrag av direktör O.
FALKMAN . En livlig debatt framkallades också i november 1923 i
anledning av ett föredrag av professor HECKSCHER om den nyaste
fasen i landkommunikationernas utveckling, bil- och busstrafiken,
och dess inflytande på järnvägarnas driftsekonomi.
Aterstår ännu, såsom en mera betydelsefull ämnesgrupp, att beröra
s k a t t e f r å g o r n a. Dessas utveckling har ganska noga följts
inom föreningen, och de mångfaldiga utredningar särskilt beträffande
den direkta statsbeskattningen och kommunalbeskattningen, som
sett dagen, ha med tämligen stor fullständighet vid olika tillfällen
refererats, kommenterats och kritiserats. Härom mera nedan.
Som framgår av den lämnade, visserligen ingalunda fullständiga,
översikten, är det en brokig mångfald ämnen, som under de gångna
femtio åren passerat revy inför det ekonomiskt intresserade auditorium, som Nationalekonomiska föreningen utgjort. De flesta av
dem samla sig naturligt till vissa huvudgrupper. I avseende på somliga
St-26299B. Natwnale1:tm. fören, Minne8lkrift.
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av dessa, såsom framför allt skattefrågorna, ha samma eller liknande
problemställningar med förvånande seghet fortbestått perioden
igenom; i avseende på andra - och det är det stora flertalet - ha
tidsförhållandena under olika skeden på avgörande sätt präglat
deras behandling, liksom de ock förlänat än den ena, än den andra
ämneskategorien en särskild grad av aktualitet.
I någon mån torde detta redan i den ovan givna översikten kommit
till uttryck. För att ge en bättre belysning åt huru synpunkterna
under årens lopp förskjutit sig och för att skänka en mera konkret
föreställning om diskussionernas art och innehåll lämnas emellertid
här nedan en kompletterande redogörelse för vad under debatterna
rörande några av ovanberörda grupper av ämnen förekommit, med
återgivande därvid av citat från mera karakteristiska yttranden.
Handels- och lul/politiska frdgor

Redan vid föreningens andra sammanträde den 4 april 1877 kom
tullpolitiken under behandling, i det att tullförhållandena iFörenla
siaterna då gj ordes till föremål för en kritisk granskning av kammarherre C. BILDT. I sitt föredrag, vilket finnes bevarat blott i tidningsreferat, betecknade föredragshållaren verkningarna av den amerikanska högprotektionistiska regimen som högst olycksbringande, ej
blott för den åkerbruksidkande majoriteten av befolkningen, vilken
under en lång följd av år måst till onaturligt uppdrivna pris tillhandla
sig sina förnödenheter, utan ock för själva de gynnade industrierna,
vilka erfarit ett starkt bakslag av skyddssystemet genom den omöjlighet, vari de försatts, att utom landet finna avsättning för sin fördyrade tillverkning.
J. H. PALME ingick i tvenne föredrag i oktober 1878 och januari
1879 på ett utförligt försvar för frihandeln med anledning, som han
själv angav, av den stormlöpning som skett mot de under de föregående årtiondena för densamma vunna positionerna, och det begynnande sönderfallandet av det frihandelsvänliga napoleonska tarifftraktatsystemet. Talaren framhöll, hurusom försvaret för frihan-
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deln blivit vanskligare än vad det var under dess tidigare jubel- och
klangdagar. Frihandelsrörelsen gick då i samma riktning som tidens
övriga strävanden efter en utvidgad frihet inom näringslivets alla
områden, men målen för dessa strävanden hade numera inom de
flesta europeiska samhällen redan blivit uppnådda, och i striden för
frihandelns sak kunde därför ej längre räknas på biståndet av alla de
krafter, som under föregående årtionden verkat i frihetsvänlig riktning. Talaren karakteriserade härefter läget i olika länder. För ·
Frankrikes del ansåg han, att särskilt de många för frihandeln sympatiska yttranden, som kommit till uttryck från industriens sida inför
en av deputeradekammaren tillsatt undersökningskommission, utgjorde en tillräcklig borgen för att åtminstone i detta land de protektionistiska strävandena ej skulle hava någon utsikt att röna framgång. På tal om Tyskland upptog han till kritik Bismarcks bekanta brev till förbundsrådet, vari nyprotektionismens syfte funnit
ett särskilt oförblommerat uttryck. Han polemiserade särskilt mot
Bismarcks påstående, att tullskyddssystemet skulle öka summan
av inom ett land framalstrade värden och sökte kraftigt vederlägga
talet att blott en minoritet skulle känna bördan av skyddstullarna.
Talaren slutade med att citera Leroy-BeauIieus yttrande, att frihandelsideernas seger måhända skulle bäst och hastigast befrämjas,
om protektionismen finge för någon tid komma till väldet i de europeiska staterna. Ty därigenom skulle inom handeln och industrien
framkallas ett så kaotiskt tillstånd, att man snart skulle nödgas
återgå till frihandelssystemet.
En så utpräglad frihandelsståndpunkt kunde ännu 1879 inom
föreningen opåtalt och utan att röna motsägelse förfäktas. Den
skärpa och bitterhet, som tullstriderna antogo under 188D-talet,
väckte emellertid snart genljud även här.
I februari 1885 förekom inom föreningen en diskussion över ämnet:
Äro nya eller förhöjda tullavgifter ati anse såsom för närvarande behövliga och ändamålsenliga? Denna inleddes av presidenten WlERN med
ett föredrag, däri han sökte klarlägga ~några av de allmännaste orsa41

kerna till klagomål över dåliga tider». Dessa fann han ligga bl. a.
i de tekniska framstegen och den skärpta konkurrensen, vilka verkat
olycksbringande för dem som icke varit i stånd att tillgodogöra sig
de nya metoderna; vidare i de lättade kommunikationerna, spekulationsraseriet och den härskande överprodnktionen, varav föranletts
kriser, konsumtionsminskning och därmed fallande priser på alla
områden, även beträffande jordbruksproduktionen. Emot dessa
svårigheter, vilka måste komma att av sig själva övervinnas, så
fort den allmänna avmattningen upphört, vore det ändamålslöst att
sätta upp tullbarriärer; och minst av allt lämpligt vore att fördyra de
allmännaste förnödenhetsartiklarna, vilket måste bliva en följ d framför allt genom införande av spannmålstullar.
WlERN sekunderades av ARNBERG, som deklarerade att han visserligen icke funne det rådande tillståndet bilda någon angenäm tavla;
förtvivlad kunde han dock icke på något sätt finna ställningen vara,
allra minst så att den berättigade till några reaktionära åtgöranden.
Då världen uppenbarligen lede av överproduktion, vore botemedlet
mot detta tidens onda angivet i sjukdomen själv och kunde icke
vara något annat än en liten sträng diet.
Detta sistnämnda yttrande uppkallade den något hetlevrade landshövdingen greve E. J. SPARRE, vilken i det protektionistiska lägret
den tiden spelade en framstående roll, till ett temperamentsfullt bemötande. Med karakteristisk rättframhet yttrade han, att, då just
i dessa dagar såväl tyska riksdagen som franska deputeradekammaren med stor majoritet beslutat sig för spannmålstullar, det skulle
vara bra besynnerligt, om vi här i det lilla Sverige, »förlorande oss i
teoriernas dimma», skulle förklara att det t j änade till ingenting att sätta
tull på spannmål och blott föreskriva, att våra jordbrukare skulle
sättas på sträng diet, d. v. s. på svältkur, såvida de icke föredroge
att resa till Amerika eller översvämma städerna. Då Tyskland och
Frankrike beslutat återvända från den falska bana de tidigare beträtt,
»skulle vi då i denna lilla avstängda vrå av Europa nöja oss med att
sitta och fördraga det onda och låta det växa, till dess vårt lands
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hela jordbrukande befolkning störtab? Dr C. HERSLOW ville lugna
landshövdingens farhågor att han skulle förlora sig i teoriernas dimmiga rike - »jag känner de ärade representanternas för denna åsikt
stora farhågor för det riket, vilka farhågor möjligen härflyta därifrån,
att det särskilt efter deras erfarenhet är ett särdeles dimmigt område». Han ville blott rätta en del felaktiga uppgifter, såsom att sju
åttondelar av Sveriges befolkning skulle få direkt hjälp av spannmålstullar, och andra »s. k. faktiska uppgifter, vilkas dimensioner
vara till samma grad uppsvällda och uppSVUllna». Han ville dessutom
avslöja den intrig, som arrangerats för tullskyddets genomdrivande.
Frågan hade icke ursprungligen utgått från j ordbrukarna utan satts
i scen av industrien. Det vore »våra gamla industriprotektionisten
som organiserat rörelsen, men de hade begagnat sig av jordbrukets
klena konjunkturer. Trådarna kunde ännu följas, om man litet spårade efter dem.
E j mindre het var den sammandrabbning som i tullfrågan ägde
rum i december 1886. Överläggningsämnet var denna gång begränsat
till att avse skyddstullar tör jordbruket och inleddes med en klar och
redbar expose av de allmänna argumenten emot spannmålstullar av
dr J. A. LEFFLER. I anslutning härtill ville grosshandlare C. C. SÖDERSTRÖM särskilt understryka, att i själva verket blott en ganska liten
del av industrien vore skyddad genom tullar, så liten att den ej
berättigade jordbrukarna att för rättvisas vinnande kräva tullar.
Ytterligare inlägg i frihandelsvänlig riktning gjordes av borgmästaren
A. ULRICH och ordföranden för tillfället, ARNBERG. Då greps ordet
aven av den protektionistiska rörelsens huvudkämpar, d. v. bankofullmäktigen LISS OLO.F LARSSON. Denne sade sig endast med tvekan
vilja yttra sig, då det vore nästan synd att störa den enighet, som
förut under diskussionen gjort sig gällande. »Jag får dock säga»,
yttrade han, »att såsom protektionist är jag ganska belåten med den
diskussion, som här förts. Jag kom hit . . . egentligen för att få höra
en sammanfattning av det bästa, som frihandlarna hava att säga till
försvar för fortsatt frihandel, och jag får erkänna, att jag, såsom icke

43

frihandlare, gläder mig, om vad jag nu hört skall vara det bästa.»
Talaren fortsatte med att ironisera över hurusom, då det gällde jordbruket och dess skötsel, man finge de allra bestämdaste råd, hur man
skulle bära sig åt, av dem som gjorde upp sina teorier på sin kammare.
Man finge höra framställas med den största övertygelse, att man
skulle sköta jorden så och så, man skulle producera ost och smör,
havre och foderväxter o. s. v., och detta till och med av folk, som, om
man frågade dem därom, icke visste huruvida rågen växte på eller
under jorden. Härefter följde en rad av de mest kuriösa utfall mot
frihandeln, avsedda att visa dess fördärvlighet för land och folk. Som
exempel på hur det gått, »sedan den välsignade frihandeln kom till
stånd», åberopade talaren bland annat förhållandena i sin hemort.
»Förut fanns där. skog, och folket var bättre bärgat och mera nöjt än
nu, men så kom den gyllene tiden, då man sökte övertyga jordbrukarna, att man bleve rikare, ju mer man lånade. Så sålde man av·
verkningsrätten till skogarna på viss tid, och det flöt in penningar och
blev en härlig tid även där, men både pengarna och härligheten
toga slut, och nu har mången måst sälja själva marken, och ofta
följa även egendomarna med. Det är den välsignelse, som vi haft
av frihandeln, och dock horde den väl hava varit till välsignelse för
oss, som bo i en trakt, där spannmålsodlingen ej är så synnerligen stor.•
Ordföranden (ARNBERG) upptog Liss Olof Larssons yttrande an·
gående dem som, i jordbruk okunniga, ävlades att giva jordbrukarna
goda råd. Här vore icke fråga om jordbrukets behov allenast, utan oin
vad inflytande på landets förhållanden i allmänhet, som införandet av
tullar å jordbruksprodukter kunde hava. »Detta talarens yttrande
påminner mig om det svar, jag en gång fick aven skomakare, med
vilken jag i ungdomlig iver livligt disputerade om frihandeln. Han
svarade: vad begriper herrn av den saken, herrn, som icke ens kan
göra ett par skor? Argumentet var tillräckligt för att förmå mig att
avstå från all diskussion med den välvise skomakaren, men min ärade
vän här skall kanske tillåta mig att säga, att antingen jag kan göra
ett par skor eller icke, antingen j ag kan odla råg eller icke, hindrar
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sådant icke att jag kan vara lika kompetent som den'mest framstående
rågadiare eller skomakare att bedöma vad inflytande på samhället
och dess hushållning i dess helhet tullarna kunna hava.» »Den ärade
talaren», fortsatte ordföranden vidare, »har givit oss en beskrivning
på skogsskövlingen i Dalarne och sade: se där frihandelns ' välsignelse
förvår ort! Vad har frihandeln med detta att göra? . . . Men en förtjänst har dock frihandeln haft, jämte de ' förbättrade kommunikationerna. Illa kan det nu stå till i Dalarne, men icke så illa som när
brödet ofta nog måste blandas med bark. Om så icke är förhållandet
nu, så är det en följd av frihandeln. »
Av W .lERN avtackades Liss Olof Larsson för det besvär han gjort
sig att komma till sammanträdet ' och tala och därigenom framkalla
den livlighet i diskussionen, som verkligen uppstått. Han hade
dock därvid gjort sig skyldig till samma fel som han förebrådde
frihandlarna, nämligen att de skulle vara kammarlärde, ,ty större
missuppfattning av vad frihandlarna äro och vad de avse har j ag
icke hört». Wrern vände sig särskilt mot det av Liss Olof Larsson
fällda yttrandet, att han och hans meningsfränder icke endast åsyftade
tullar på spannmål och andra jordbruksprodukter, utan ville skydda
alla näringar. Ingen hade förmått visa, huru det kunde uppstå vinst
därigenom att alla bytte pengar i större skala än förut, vilket ju bleve
enda följden, om det skulle lyckas att vinna detta syfte, så att alla
varor skulle stiga lika mycket i pris. Och hur skulle de som exportera
och måste exportera bliva skyddade? Man säger, att vi måste följa
andra länders exempel. .De lägga tull på en mängd varor, som vi
exportera, och således, för att avhjälpa den skada, som de därigenom
göra oss, skola vi beskatta sådana varor som vi införa. .. Om exportörerna av trä få sälja för lägre pris och sedan skola betala högre för
den spannmål, som de behöva, huru kan då protektionismen hjälpa
dem? De måste bliva mycket lidande, och ju mera systemet utvecklas,
dess värre bliva enligt mitt förmenande följderna. ,
På nytt stod tullfrågan på programmet i februari 1887. Diskussionen
inleddes nu av ARNBERG med några ekonomiska data till belysning av
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vår nationella hushållning under senare tid. Vid detta tillfälle förekom ingen protektionistisk opposition, utan diskussionen förlöpte
i frid och endräkt. Märkligt är eljest hur starkt man vid detta tillfälle underströk d u m p i n g p o l i t i k e n s samband med protektionismen, med framhållande av dess fördärvlighet icke för det
land, som bleve föremål för densamma, utan för det land, som utövade en sådan trafik, och det förhatliga uti att på detta sätt ålägga
en nation att betala ett högre pris på sina förnödenhetsartiklar för att
sätta en eller annan fabrik i stånd att exportera sina produkter.
Emellertid genomdrevs vid riksdagen 1888 den tullpolitiska systemförändringen, tills vidare främst på jordbruksområdet, och då tullfrågan
härnäst förekom vid föreningens förhandlingar, den 29 januari 1892,
i form av ett kritiskt referat av den Boströmska tullkommittens betänkande av d. v. byråchefen greve H. HAMILTON, var det under
en stämning av tydlig resignation inför ett ofrånkomligt och till synes
redan beseglat faktum. Avslutningsvis relaterade föredragshållaren
en karakteristisk händelse, som runnit honom i minnet vid genomläsandet av kommitterades betänkande och som tilldrog sig i Rom
år 1886 vid en internationell kongress, i vilken han deltog som de
förenade rikenas ombud. »Det var mitt under pågående tullkrig
mellan Frankrike och Italien och kort efter genomförandet av furst
Bismarcks andra stora tullreform. Diskussionen, som rörde sig om
användandet av främmande firmanamn och andra falska ursprungsbeteckningar, hade hela tiden uppburits aven mycket deciderad och
tämligen hetsig protektionistisk stämning. En delegerad förfäktade
den åsikten, att ett dylikt användande icke borde vara förbjudet eller
straffbart, om det skedde med vederbörande fabrikants goda minne.
Jag tillät mig då invända, att det väl här i världen gällde att skydda
icke endast producenten utan även konsumenten. Knappt hade jag
uttalat dessa ord, förr än vår president, den gamle Ubaldino Peruzzi
- på sin tid minister med Cavour och med anledning av vars död
även våra tidningar innehållit utförliga nekrologer -leende utropade:
'Mina herrar! Den siste talarens ord klingade säkerligen mycket främ-
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mande i Edra öron. För mig åter vora de som en hälsning från SVUnna
tider, vilken gladde mitt gamla hjärta. Jag utber mig, att sessionen
må avbrytas under tio minuter, på det att jag må bliva i tillfälle att
vid buffeten utbringa en skål för en person, som nutiden synes vara
på väg att alldeles glömma bort, men som kunde förtjäna att åter
någon gång komma i åtanke. Jag menar - för konsumenten!',)
Efter det avgörande, som nu fallit, avfördes tullfrågan såsom
aktuellt stridsämne från dagordningen. Man diskuterade år 1903
frågan om ett tul/politiskt närmande mellan de skandinaviska folken med
föredrag av direktör SVEN PALME, och åren 1905 och 1906 skärskådades
Sveriges handelspolitiska intressen i samband med traktatförhandlingarna med Tyskland med föredrag av resp . kapten G. O. WALLENBERG och envoyen E. A. GUNTHER. Men den gamla bittra principiella
motsättningen mellan frihandlare och protektionister var borta .
Man hade slagit sig till ro med den ståndpunkt, som i ett norskt
kommittebetänkande med en känd fras formulerats så, att ,)valet
mellan frihandel och skyddspolitik står icke den nu levande generationen fritto.
Knappast kan sägas, att den forna stridsstämningen återkommit
ens när efter Världskriget år 1921 - i anledning av att tullskyddet av
kända skäl då mist mycket av sin effektivitet - frågan om införande
av provisoriska skyddstullar diskuterades med inledningsföredrag av
docenten E . Huss. Vad det denna gång gällde var icke någon tullpolitisk systemförändring utan en av tidsläget motiverad tillfällig
nödfallsåtgärd av rent provisorisk karaktär. Tull- och traktatkommittens väsentligen på det principiella planet lagda utredning angående
det gällande tullsystemets verkningar före världskriget ventilerades
vid ett sammanträde i september 1924. Diskussionen inskränkte
sig därvid i huvudsak till en polemik mellan, i främsta rummet, professorerna BRISMAN och HECKSCHER angående vissa teoretiska spörsmål i samband med tullproblemet, såsom angående innebörden av
det av kommitten använda begreppet »tullbörda') och angående tullarnas inverkan på prisbildningen.

47

tande på dess styrelse, så att icke denna urartade till politiskt tyranni.
HANS FORSSELL ville korrigera den nyss anförda bilden. Den innebure i verkligheten blott detta: kasta bort kryckorna och låt oss sedan
gå fredligt sida vid sidal Det vore alldeles oriktigt att framställa
sedelutgivningsrätten såsom de ben, varpå de enskilda bankerna
vandrade. Dessa hade fastmer, till lycka såväl för landet som för dem
själva, mycket starka och duktiga ben att vandra på oberoende av
sedelutgivningen, så att de även utan denna, eller berövade hälften
av densamma, kunde gå kraftigt fram vid sidan av riksbanken . Obestridligen vore det till bankväsendets fördel, att regeringen hade
något och t. o. m. mycket att säga med avseende på landets centralbank. I Sverige funnes dock en tradition, som vore gammal och mäktig
och som hade historiska rötter, sådana som icke snart uppgrävdes
och borttoges, nämligen att riksdagen och ingen annan skulle härska
över riksbanken. Något verkligt skäl funnes icke att sammankoppla
reformen av sedelutgivningen med en förändring av riksbankens
styrelse. En sådan sammankoppling skulle fastmer på det mest
effektiva sätt omintetgöra hela reformen.
WALLENBERG höll senare under år 1885, den 17 december - icke
långt före sin i början av 1886 inträffade död - ett föredrag rörande
bankfrågans läge och därmed nära sammanhängande frågor. Det innehöll först en tämligen vidlyftig historik över privatbankväsendets
utveckling i Sverige, därefter ett ingående försvar för de enskilda
bankernas berättigande och gagn och nödvändigheten för dem att
bibehålla sedelutgivningsrätten.
FORSSELL förklarade sig efter föredraget fullständigt ense med
föredragshållaren om icke endast nyttan utan även behovet och nödvändigheten av självständiga provinsbankers bestånd i vårt land.
I en punkt måste han dock på det bestämdaste skilja sig från föredraganden. »Han må icke tillvita mig att säga något ont om de enskilda bankerna, därför att jag vågar påstå, att de enskilda bankerna,
även de solidariska, icke kunna och icke få göra anspråk på att anses
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lika säkra som riksbanken. Det är visserligen sant, att bakom de
enskilda bankerna står en mängd vanligen mycket förmögna personer
i de särskilda orterna, men bakom riksbanken stå icke de enskilda
riksdagsmännen utan hela svenska folket. .. Det är lovligt och rätt
att söka bereda just den del av vår allmänhet, som är mest i behov
därav, allt det skydd som är möjligt. Rätten att utgiva sedlar på
ett så ringa belopp som 10 kronor, vilka löpa man och man emellan
och äro att betrakta såsom mynt, bör och får icke vara annat än ett
verkligt monopol för staten.,),
Debatten kännetecknades i fortsättningen å ömse håll av mycken
hetta och antog en obehaglig personlig karaktär, som lyckligtvis
synes ha varit ganska enastående i föreningens annaler.
Propositioner om bankreformen framlades vid 1886 års riksdag, men
lyckades icke vinna riksdagens bifall i annan mån än att en lag om
aktiebanker då antogs. I ett föredrag i oktober s. å. upptog ARNBERG
till granskning de anmärkningar som framkommit vid riksdagen.
Han underströk nu särskilt, att en av svårigheterna vid bankfrågans
lösning komme därav, att den erhållit även en politisk betydelse,
blivit en tvistefråga angående maktfördelningen mellan icke allenast
Kungl. Maj:t och riksdagen utan även mellan riksdagens olika partier. Det låge, enligt talarens mening, en viss orimlighet i att såsom
villkor för och föregående indragningen av den enskilda sedelutgivningsrätten fordra tillvaron aven nationalbank, styrd och i alla avseenden förvaltad såsom en sådan och med alla dess funktioner och
åligganden. Indragningen av den enskilda sedelutgivningen vore villkoret för erhållandetav en verklig nationalbank, icke tvärtom. I och med
övertagandet av sedelutgivningsrätten i sin helhet skulle riksbanken
komma att avstå från åtskilliga grenar av bankverksamhet, som den
nu dreve i konkurrens med de övriga bankerna, för att mera uteslutande ägna sig åt emissionen av sedlar, medan åt den enskilda bankrörelsen skulle givas bättre tillfälle att kraftigt utveckla och organisera sig
för sina särskilda uppgifter; aven sådan förnuftig arbetsfördelning
skulle bankerna själva liksom landets ekonomi endast befinna sig väl.
4-26.2999. Nationalekotl.fören. Minnud,"1" ift.
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Efter den negativa utgången av bankreformfrågan vid 1886 års
riksdag tillsatte Kungl. Maj:t en ny kommitte, som avgav sitt betänkande år 1890. Av detta betänkandes innehåll lämnades en förträfflig redogörelse vid ett sammanträde i februari 1890 av C. HERSLow.
Kungl. Maj:ts på kommittebetänkandet stödda proposition till samma
års riksdag blev väl av riksdagen förkastad, men kommittens förslag
utgjorde dock grunden för den senare antagna lagen av 1897, varigenom äntligen den segslitna frågan om den enskilda sedelutgivningsrätten fick sin lösning. Däremot upptogs ej kommittens förslag,
att hälften av riksbanksstyrelsens ledamöter skulle tillsättas av
Kungl. Maj:t. Det stannade därvid, att Kungl. Maj:t fick utse allenast
ordföranden bland fullmäktige, riksdagen de övriga sex.
Vid sammanträde i februari 1898 sökte professor DAVIDSON ge en
överblick över bankreformens betydelse för näringslivet. Lagstiftningen
om riksbankens sedelmonopol fann han bra, men den stadgade begränsningen i dess sedelutgivningsrätt vore ägnad att inge farhågor.
Riksbanken borde, för att kunna fylla sina nya förpliktelser som centralbank, kunna medges större rörelsefrihet. Just på grund av dess
egenskap av statsbank borde det icke vara äventyrligt att lämna
riksbankens styrelse st örre frihet än som i allmänhet tillkomme de i
senare tid reformerade utländska centralbankernas styrelser. Även
WiCKSELL betonade behovet av större elasticitet i sedelutgivningen,
vilket ytterligare underströks av bankdirektör K. A. WALLENBERG.
De s. k. sedelkommilterade, vilkas uppdrag bl. a. var att utarbeta
förslag till närmare bestämmelser angående riksbankens sedelutgivning, visade sig i sitt år 1900 avgivna betänkande till en viss grad
ha beaktat de från nationalekonomernas håll framförda synpunkterna.
Bankdirektör TH. FRÖLANDER refererade och kritiserade förslaget i ett
föredrag inför föreningen i januari 1901. Han deklarerade sig såsom
en varm vän av det s. k. kvotsystemet för sedeltäckningen i stället
för det av kommitterade förordade kombinerade kontingent- och
kvotsystemet. Friherre LANGENSKIÖLD, som tillhörde kommitten, försvarade förslaget därmed, att vi i Sverige redan hade ett kontingent-
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system, som medgåve en ganska stor sedelutgivning på en relativt
liten guldkassa. Ville man övergå till ett rent kvotsystem, bleve
följden den, att för en mindre sedelstock betydligt strängare regler
för guldtäckningen komme att gälla än vad nu vore fallet, men
detta skulle säkert under den upprörda sinnesstämning i dessa frågor, som för tillfället gjorde sig gällande, framkalla ett skri om att
man gått reaktionärt tillväga i stället för att lossa redan existerande
band.
Kommitterades förslag framlades s. å. i kungl. proposition för
riksdagen, som ock antog detsamma. Riksbankens organisation förblev däremot väsentligen oförändrad. Sistnämnda fråga bragtes
emellertid till aktualitet genom motion vid 1912 års riksdag ävensom
genom ett av riksbankschefen frih. Langenskiöld till bankoutskottet
enskilt ingivet förslag om ett permanent bankråd, tillsatt av regering
och riksdag som ersättare för bankoutskottet. I ett föredrag i april
1912 om organisationen aven sedelutgivande centralbank, särskilt med
hänsyn till Sveriges riksbank, utvecklade d. v. docenten BRISMAN olika
tänkbara möjligheter för en reform härutinnan. Bera alternativ
kunde ifrågakomma, vare sig man tänkte sig riksbanken fortfarande
som statsinstitution eller ombildad till privatbank. Tillräckliga skäl
för en reform enligt sistnämnda linjer förelåge enligt talarens uppfattning icke. Men det hindrade ej, att den nuvarande organisationen
ägde betydande brister. Riksdagen finge sysselsätta sig med detaljer
i riksbankens verksamhet, i vilka den icke kunde anses vara kunnig
och som det ej heller vore nödvändigt att den toge befattning med.
Vad bankoutskottet beträffade kunde man ifrågasätta, om en sådan
institution vore förenlig med svenska riksdagens värdighet. Utskottet
hade ju i många fall en djupt ingripande betydelse för riksbanken
och hade ofta att yttra sig över ganska invecklade vetenskapliga och
tekniska problem, vilkas besvarande fordrade en hög teoretisk och
praktisk sakkunskap. Resultatet av dess verksamhet bleve emellertid
ofta ett spegelfäkteri utan större betydelse, och dess utlåtanden i
synnerligen väsentliga frågor rörande bankväsendet kunde icke till-
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mätas den auktoritet, som för riksdagens värdighet vore önskligt.
Då bankoutskottet tillkom, bestod det endast av tre stånd: bönderna
hade nämligen undanbett sig, emedan »de sig intet på banko begrepe~.
Detta vore en maxim, som i stor utsträckning kunde tillämpas även
på det nuvarande bankoutskottet. Valen av elektorer för utseende
av bankofullmäktige möjliggjorde ock för partipolitiken att vinna ett
obehörigt inflytande på bankens skötsel.
Bland dem som yttrade sig i diskussionen underströk v. häradshövding M. WALLENBERG, liksom förut hans fader hade gjort, nödvändigheten av att riksbanken undandroges politikens inflytande och
komme i närmare kontakt med näringslivet. Han förordade tillsättandet av ett bankråd, som lämpligen kunde bestå av ombud för
de tio största privatbankerna. Bankdirektör V. MOLL (den senare
riksbankschefen) uttalade, att det vore i högsta grad beklagligt, om
bankoutskottet vore så inkompetent, som man velat göra gällande.
Men lyckligtvis skingrade herr Wallenberg farhågorna i detta avseende
genom det oförbehållsamma erkännande han gav riksbanksledningen
för det sätt, varpå denna lett bankens öden. Man kunde således i
någon mån känna sig lugnad i avseende på bankoutskottets kompetens, ty det vore dock så, att riksbankens ledning och skötsel direkt
eller indirekt varit resultatet av riksdagens och bankoutskottets
verksamhet. Detta ganska anmärkningsvärda uttalande mötte helt
naturligt gensagor. Så yttrade borgmästare RUNE, vilken sade sig
ganska väl känna till arbetet inom bankoutskottet, att han icke
kunde finna att riksbankens goda skötsel under de senaste decennierna i någon mån vore att tillskriva någon vägledande inverkan
från bankoutskottets sida. Det kunde medgivas, att bankoutskottet
icke stört det goda arbete, som presterats av riksbanksledningen, men
man kunde ej säga, att bankoutskottet utgjorde någon garanti i
detta hänseende. Ett bankråd, utsett uteslutande med hänsyn till
kompetensen för uppdraget, skulle vara till stor fördel, då riksbanken
därigenom komme i närmare beröring med affärsvärlden och näringslivet i landet.
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Reformplanerna strandade som bekant denna gång som förut på
motståndet inom riksdagen och ha sedan icke på allvar varit uppe
till diskussion .
Lagstiftningen för p r i v a t b a n k e r n a behandlades vid ett
sammanträde i april 1903, då d. v. kanslirå det R. BENCKERT redogjorde för 1902 års kommit/iförs/ag angående solidariska banker och
bankaktiebo/ag och den därpå grundade propositionen, vilken ledde
till utfärdandet av 1903 års banklagar. Diskussionen kom vid detta
tillfälle att mest röra sig om betydelsen av den solidariska ansvarigheten, om vars borttagande eller begränsning motionerats vid riksdagen. Frih. LANGENSKIÖLD framhöll, att i kritiska tider solidariteten
hade en mycket lugnande inverkan på allmänhetens hållning mot den
bank, som för tillfället kunde befinna sig i svårigheter, och då det
hittills åtminstone icke visat sig att solidariteten medfört några menliga följ der, vore det oklokt att ändra det som f. n. gällde i lagstiftningen. Häradshövding WALLENBERG anmärkte, att det solidariska
ansvaret visst icke vore någon rättighet för bankerna utan ett onus,
som de åtagit sig för att trygga den allmänna rörelsen. Det vore
allmänheten, som hade gagn därav, och därför förmodade bankerna,
att det borde ligga i statsmakternas intresse att tillåta dem få behålla
sin solidariska ansvarighet. Denna vore, enligt BENCKERTS uttryck,
det cement som hållit ihop i trångmål försatta banker och som gj orde
det omöjligt för dem att ramla.
I februari 1905 diskuterades frågan om förändrad organisation av
bankinspektionen med inledningsföredrag av V. MOLL. Densamme
höll ock i april 1907 ett föredrag om emissionsbanker i anledning av
den Martinska motionen vid detta års riksdag, vilken ledde till utfärdandet av lagen om emissionsbanker av år 1909. Kungl. Maj:ts
förs/ag till nya bank/agar vid 1911 års riksdag gav anledning till en
livlig diskussion i mars sistnämnda år, med inledningsföredrag av
sekreteraren i 1908 års bankkommitte, hovrättsrådet E. BERGELMER.
Härvid kritiserades från olika håll framförallt det från Svenska bankföreningen utgångna förslaget om rätt för bank att förvärva aktier i
4t-262999. Na,iQnal~kon.. fåren. Minneukrift.
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viss begränsad omfattning. Häradshövding WALLENBERG påpekade,
att de svenska bankerna dittills drivit sin verksamhet efter den
engelska eller rena bank typen, ej efter den tyska. Detta hade varit
till fördel för krediten. Man kunde tveka, om något behov förelåge att
medge bankerna rätt till aktieförvärv. Farligt vore om bankerna
skulle t v i n g a s att sålunda stödja sina kunder. Professor DAVIDSON
betonade än skarpare farligheten i förslaget om bankers rätt till
aktieförvärv. Även med de föreslagna till synes oskyldiga bestämmelserna skulle en bank faktiskt äga obegränsad rätt att förvärva
aktier. Det behövdes blott att banken bildade ett emissionsbolag
och förvärvade aktierna däri. Då ett emissionsbolag ägde förvärva
hur mycket aktier som helst, skulle på detta sätt en bank indirekt
kunna bli innehavare av ett obegränsat belopp i aktier. Erfarenheterna
under och efter världskriget ha visat, att talaren hade blott alltför
rätt i sina farhågor. Befogenheten för bankerna att handla med
aktier försvarades emellertid av flere talare, mest energiskt av bankdirektör O. RYDBECK, som däri såg ett kraftigt medel för bankerna
att stödja industrien och att samtidigt - genom att kunna anvisa
marknaden goda industriaktier - gagna den kapitalplacerande allmänheten.
Banksvårigheterna till följ d av den stora deflationskrisen efter
kriget och de av staten då vidtagna hjälpanstalterna gjorde en diskussion våren 1923 rörande slaten och bankväsendet mycket naturlig.
Föredragshållaren, professor BRISMAN, ingick därvid huvudsakligen
på en framställning av de statsåtgärder, som stodo i samband med
bildandet av Kreditkassan av år 1922 och dess verksamhet. Han
slutade med att betona, att man, då man såge sig om i världen, ej
finge någon större tilltro till lagstiftningens och statskontrollens förmåga att leda allt i rätta banor. England, där varje tillstymmelse
till banklagstiftning saknades, vore det enda land, där bankerna icke
lidit några förluster under kriget. I de andra länderna syntes däremot
förlusterna ha blivit större, ju mer lagstiftning och inspektion man
haft. Det angelägnaste vore att inom det svenska bankväsendet
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skapa ett motstycke till den stränga tradition om bankverksamhetens
förpliktelser, som vore ett så utmärkande drag för den engelska bankrörelsen.
Penn ing- och valutafrågor

Frågor rörande p e n n i n g v ä s e n d e t ba givetvis ofta i ett
eller annat sammanhang berörts - även utanför sambandet med
bankfrågorna. ARNBERG lämnade vid sammanträdet den 22 okt. 1877
några meddelanden rörande genomförandet av myntreformen i
Sverige. Och WlERN, som deltagit såsom Sveriges ombud vid den
internationella myntkonferensen i Paris 1878, redogjorde den 29
okt. d. å. utförligt för förhistorien till denna konferens och gången av
dess förhandlingar. Konferensen hade, som bekant, tillkommit på
inbjudan av Förenta staterna, som därmed åsyftat att söka få de
europeiska staterna med på en allmän övergång till dubbelmyntfot
för att därigenom uppehålla silvrets värde. Försöket misslyckades,
ehuru konferensen dock gjorde ett allmänt uttalande till förmån för
silvrets bibehållande som myntmetall; valet av guld eller silver eller
av båda samtidigt borde dock äga rum efter varje lands särskilda förhållanden. Föredraget gav A. O. WALLENBERG anledning att plädera
för sitt gamla förslag om en internationell myntenhet, vilken fråga
förevarit vid 1867 års myntkonferens i Paris. Han ·synes ännu vid
denna tidpunkt icke avstått från tanken på möjligheten av blivande
världsherravälde för guldfranc'en. Riksbanken hade i Sverige lyckats
förhindra carolinens gångbarhet som huvudmynt. »1 vårt grannland
Finland har myntreformen rönt en bättre framgång; tio-francsstycket i guld lika med carolinen är nu Finlands myntenhet och
tiondedelen av detta, eller 'marken', dess räkneenhet. Finlands
nu varande myntsystem är det bästa som finnes och just det som
framdeles blir Sveriges och Norges.»
De bimetallistiska ideerna ventilerades även i ett föredrag av J. H.
PALME 1881. Småningom förlorade detta spörsmål emellertid sin
makt över sinnena på grund av den ändring som inträdde i sakernas
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egen utveckling, särskilt genom inställandet av de offentliga silveruppköpen i Förenta staterna och spärrandet av silverpräglingen i
Indien; och i varje fall för Sveriges vidkommande hade hithörande
problem icke längre någon kännbar vikt. De myntpolitiska frågorna
över huvud tyckas därefter länge ha intagit en undanskymd plats ett vittnesbörd om vilken grad av fullkomning och tillfredsställelse
man på detta område verkligen lyckats uppnå. >>Var plåga har sitt
skri för sig, blott hälsan tiger still.» Tillfälligtvis upptogs år 1908 i ett
föredrag av CASSEL iden om ett internationellt myntsystem, vilken
fråga ställts under debatt genom agitation av Exportföreningens
direktör, J. Hammar. Cassel avfärdade emellertid saken såsom dåmera saknande varje spår av aktualitet.
Annorlunda blev förhållandet under och efter världskriget. Penning- och valutapolitiken bragtes då i centrum av intresset som följd
av att det på penningväsendets område småningom och mödosamt
uppbyggda systemet då med ens brustit sönder och hela världen
ramlat in i ett penningpolitiskt kaos. CASSEL upptog i ett stort föredrag i september 1916 om dyrtid och sedelöverllöd till behandling hela
komplexet av frågor rörande Sveriges valutapolitik under kriget, och
i anslutning härtill följ de en synnerligen sakrik diskussion, vilken
sträckte sig över två sammanträden med inlägg av - förutom föredragshållaren - herrar HECKSCHER och BRISMAN samt riksbankschefen MOLL. Diskussionen rörde sig därvid, som naturligt är, främst
om riksbankens åtgöranden och dess del i ansvaret för inflationen
med därav följande mångahanda olyckor, samt vidare om guldspärrningen i februari 1916, dennas dittillsvarande ringa betydelse och
möjligheterna att göra densamma effektiv.
Två år senare (december 1918) diskuterades mellan BRISMAN och
WICKSELL samt några det praktiska livets män (herrar C. FRISK,
J. E. EKMAN och O. FALKMAN) riktlinjerna lör Sveriges valutapolitik
elter kriget. De risker betonades, för vilka Sverige vid den tiden
- som följ d av den föregående tidens egenartade utveckling - var
utsatt, med hög prisnivå och samtidigt en i förhållande till andra
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länder högvärdig valuta. Prisstegringens orsaker berördes, och
Wicksell begagnade tillfället att understryka sin senare vid upprepade
tillfällen framförda åsikt, att det enda rationella målet för vår valutapolitik borde vara att frigöra oss från beroende av guldet och stabilisera penningvärdet på samma nivå som före kriget. Guldets
värde kunde - i händelse en allmän guldcirkulation ej återinfördes i
de stora länderna - bliva hur litet som helst. Det problem vi
hade att ställa upp för oss vore därför icke att komma tillbaka till
guldmyntfoten utan att söka komma långt förbi denna ner till 1914
års prisnivå och att genom en självständig valutapolitik kvarhålla
vår prisnivå där.
Valutafrågan, d. v. s. praktiskt sett problemet om inflation, deflation eller stabilisering, behandlades sedan ånyo i april 1921, vid en
tidpunkt då på allvar frågan om vår framtida valutapolitik begynt
sysselsätta statsmakterna. I ett inledande föredrag skisserade dr
G. SILVERSTOLPE alla de tänkbara alternativ, som erbjödo sig. Det
viktigaste vore att åtminstone ett steg bleve taget vid sittande riksdag, ett steg, som garanterade, att det inte fram emot hösten eller
senare uppstode en ny valutaförsämring. Det måste på ett eller
annat vis spikas en spärr bakom dollarkursen, så att den inte fore
i väg uppåt igen. Detta kunde inte ske på annat vis än att riksdagen
bunde sig för en bestämd plan för återgång till guldmyntfoten. Direktör L KREUGER varnade för följderna aven för hårdhänt deflationspolitik särskilt för exportindustrierna. Dr G. DALEN underströk hans
synpunkter. Produktionskostnaderna måste ned, så långt ske kunde
utan alltför ruinerande samhällsstrider; men den ytterligare nödvändiga sänkningen, internationellt sett, borde ske genom valutareglering, så att vi komme till en köpkraftsparitet, motsvarande den
i utlandet. Professor BRISMAN ansåg för sin del några avgörande skäl
för en snabb övergång till guldmyntfot icke förefinnas. Guldmyntfotens väsentliga fördel vore att den stabiliserade växelkurserna,
men vi vunne endast stabila växelkurser gentemot Amerika och
Japan, de enda länder, som hade guldmyntfot. Några starkare krav
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på återgång till guldmyntfot kunde icke resas, förrän det bleve en
internationell återgång.
Då samma ämne, valutafrågan, tre år senare (i febr. 1924) togs
upp till behandling, låg saken annorlunda till. Då hade vi redan den
svåra deflationsperioden bakom oss, och den definitiva anknytningen
av vår valuta till guldet låg inom räckhåll. Inledaren, direktör B. G.
PRYTZ, framhöll, märkligt nog just ur exportindustriens synpnnkt,
fördelarna av den fullständiga guldmyntfotens snabba återinförande;
dr DALEN däremot ansåg en anknytning till guldet farlig, så länge
detta i verkligheten innebure blott ett fasthakande av vår valuta vid
dollarn. Guldets värde berodde - så länge ej flera länder antagit
guldmyntfoten - av dollarn och penningpolitiken i New York, ej
dollarns av guldet. En stabil prisnivå vore bättre än en stabil dollarkurs. Att hålla produktionen konstant borde vara penningpolitikens
mål. I ett kraftfullt anförande underströk professor HECKSCHER
angelägenheten av snar handling för återgång till guldmyntfot såsom
den enda verkligt effektiva spärren mot ny valutaförsämring. WICKSELL påpekade, att anknytningen till guldet dock ingalunda kunde
anses gardera mot starka prisförskjutningar vare sig uppåt eller
nedåt. »Det synes mig», yttrade han, ')SOm om den enklaste lösningen
vore, att vi hålla fast vid vår prisnivå och icke bry oss om något annat.
Då äro vi skyddade både för inflation och deflation. Att detta är
på samma gång idealet för myntpolitiken, behöver ju icke i och
för sig vara något hinder.. Härtill genmälde HEcKscHER, att han
givetvis gärna såge oss enbart taga sikte på en fast prisnivå, om det
läte sig göra. Men det avgörande vore just detta. Vi hade icke lyckats
hålla vår prisnivå mer konstant än guldpris nivån under den tid vi haft
fri valuta utan tvärtom. Trots den teoretiska möjligheten att hålla en
fast prisnivå hade vi aldrig lyckats realisera den, fastän vi varit formellt fullt fria. Eftersom Amerika för närvarande hade den avgjort
bästa centralbanksledningen och den bästa vård om valutan som över
huvud taget förekomme, vore risken för variationer långt mindre, om vi
kopplade fast kronan vid dollarn än om vi opererade på egen hand.
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Då ett par månader senare riksdagen fattade beslut om formlig
återgång till guldmyntfot den 1 april 1924, fick även denna fråga för
Sveriges vidkommande en lösning, som tills vidare avklippte ytterligare diskussion i ämnet. I avseende på valutafrågan som internationellt problem är diskussionen däremot alltfort levande, och det var
med frågan inställd under en sådan vidare synvinkel som professor
WleKSELL i oktober 1925 höll sitt andra och sista föredrag i föreningen, betitlat: del definitiva ordnandel av världens penningväsen.
Rörande innehållet i detsamma och dess förhållande till Wicksells tidigare uttalade och konsekvent fasthållna penningpolitiska ståndpunkt lämnas några antydningar i professor Silverstolpes nedan
intagna studie över Wicksell.

Socialförsäkring
Som förut framhållits, var det ett stycke in på 1880-talet som de
socialpolitiska spörsmålen begynte tilldraga sig större uppmärksamhet i vårt land. Särskilt var det därvid arbetarskydds- och socialförsäkringsfrågorna, som fördes fram till diskussion. Som banbrytare
på sistnämnda område nämnes med rätta S. A. HEDIN, vars motion
år 1884 med begäran om utredning angående åtgärder för ordnande
av förhållandet mellan arbetare och arbetsgivare beträffande olycksfall i arbetet samt för beredande av ålderdomsförsäkring »åt arbetare
och med dem jämnställda personer» föranledde tillsättandet av den
första stora arbetarförsäkringskommitten. Uppslaget var helt naturligt hämtat från Tyskland. I oktober 1884 redogjorde också Hedin i
ett föredrag i föreningen för en gren av det stora tyska sociaJförsäkringsverket, nämligen den nyss förut genomförda sjukförsäkringen
enligt rikslagen 16/ 6 1883. Den nämnda kommittens betänkanden
framlades successivt åren 1888-89, och i december 1888 förekom i
föreningen en diskussion om ett av kommittens just offentliggjorda
förslag, nämligen om obligatorisk olycksfallsförsäkring, med inledningsföredrag av kommittens sekreterare v. häradshövdingen (sedermera kammarrättsrådet) J. ÖSTBERG. Föredraganden framhöll,

61

hurusom detta förslag vore blott ett led i det omfattande och sammanhängande system för sjuk-, olycksfalls-, invaliditets- och ålderdomsförsäkring för arbetarklassen, som borde vara slutmålet.
De då nya ideerna om en tvångsvis i olika hänseenden genomförd
socialförsäkring visade sig omfattas med oväntat stor välvilja å
skilda håll, varom flera yttranden inom föreningen bära vittne. Märklig var dock den principiellt avvisande hållning, som kom till uttryck
från en av föreningens mera framträdande män, ARNBERG. Han
sade sig icke ha velat yttra något omdöme om förslaget, att staten
skulle övertaga försäkringen av arbetarna mot olycksfall i arbetet,
men han ville uttala en varning emot att man i sina strävanden för den
goda saken läte staten träda emellan på sådant sätt att det enskilda
initiativet allt för mycket undertrycktes. Det kunde icke vara nyttigt
för samhället och dess sunda utveckling att genom en lagstiftning för
arbetaren beröva honom varje anledning att, såvitt han förmådde,
söka trygga sin egen framtid. (Jfr i övrigt av Brisman nedan å sid.
124 anförda yttranden av Arnberg.)
Två år senare, i april 1890, stod frågan om obligatorisk ålderdomsförsäkring på programmet i anledning dels av den nya tyska lagen
i ämnet, dels av den svenska arbetarförsäkringskommittens förslag.
Föredrag hölls av föreningens dåvarande vice ordförande justitierådet C. G. HAMMARSKJÖLD. Hans ståndpunkt överensstämde principiellt med Arnbergs. Föredraget gav sålunda ett klart och bestämt
uttryck åt de konsekvent liberala ekonomernas motvilja mot tvång
och förmynderskap på detta som på andra områden. Föga hopp
funnes här att på frivillighetens väg uträtta något synnerligt. Men
vore verkligen ålderdomsförsäkringen så nödvändig, att ett tvång i
detta stycke vore berättigat? Här vore föreslaget att ålägga människorna att för deras egen skull skaffa sig det goda som låge i en ålderdomsförsäkring. Talaren kunde icke se annat än att det vore ett
moment i den reaktion emot individuell frihet, som låge i den socialistiska riktningen, viiken i alla möjliga hänseenden ville sätta människan under statsförmynderskap och som vore den komplettaste

62

negation av individuell frihet, som någonsin funnits . Så som förslaget utformats, innebure det f. ö. i grunden påläggandet aven dryg
personlig skatt till lättnad för dem som eljest hade att bära fattigvårdstungan, men utkrävd på de fattigas egen bekostnad. ARNBERG
underströk ytterligare samma synpunkter och framhöll samtidigt det
sedligt förslappande i ett understödssystem, vilket direkt tenderade
att undandraga individen den kraft, som låge i känslan av eget ansvar.
Då nya arbeiarlörsäkringskommiiiens lörslag angående en kombinerad olycksfalls- och invaliditetsförsäkring ())försäkring för beredande av pension vid varaktig oförmåga till arbete,}) framlagts 1893,
lämnades i april s. å. en redogörelse för detsamma av kommittens
ledamot d. v. professor A. LINDSTEDT. Någon opposition mot det
berättigade i själva tanken på en obligatorisk socialförsäkring kom
nu ej längre till uttryck. I verkligheten var det väl så, att den rena
Manchesterdoktrinen, ,}laisser-aller»-principen, nu började förlora
sina positioner. Övertygelsen om statens förpliktelse till positivt
socialpolitiskt reformarbete begynte mer och mer att tränga igenom.
Att likväl ännu betänksamheten på bestämmande håll var stor mot
att alltför djupt engagera staten i vittutseende och kostsamma socialförsäkringsföretag, det framgår av den avvisande hållning riksdagen
intog till det av den nya kommitten ej mindre än till de av den gamla
framlagda omfattande försäkringsförslagen, ehuruväl riksdagen genom
besluten om årliga avsättningar till den s. k. arbetareförsäkringsfonden ju visade ett verkligt intresse för saken. Tanken på ett enhetligt genomfört systern, omfattande socialförsäkringens olika grenar,
övergavs nu i varje fall, och man beslöt sig för att slå in på de partiella reformernas väg. Ar 1901 antogs sålunda lagen om ersättning
för skada till följd av olycksfall i arbete, men den var ej fotad på den
obligatoriska försäkringens utan på den individuella ersättningspliktens grund. Sjukförsäkringen ordnades 1910 genom hättre kontroll över och understöd åt det frivilliga sjukkasseväsendet. Frågan
om invaliditets- och ålderdomsförsäkring slutligen fördes efter ny
kommitteutredning av den s. k. ålderdomsförsäkringskommitten
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fram till avgörande år 1913. Det stora förslag till pensionsförsäkring,
som då förelåg, hade emellertid en helt annan universalitet än de
tidigare. Det var nu ej blott frågan om försäkring för arbetarklassen;
syftet var att åstadkomma en fullständig folkpensionering aven
omfattning, vartill intet annat land kunnat uppvisa motstycke. På
samma gång hade likvisst de tidigare förslagens försäkringsnatur i
väsentlig grad övergivits och hela systemet vida mer förlänats karaktären av gratisförsörjning genom konstruktionen av de från det
allmänna utgående s. k. pensionstilläggen, vilka i själva verket skulle
utgöra huvudbeståndsdelen i den tilltänkta pensioneringen.
Dåvarande regeringsrådet A. LINDSTEDT, ålderdoms försäkringskommittens ordförande, redogjorde vid sammanträde i april 1913
för pensionsförsäkringsförslaget, vilket sedan vid en under två sammanträden fortsatt diskussion utsattes för en häftig kritik från fackligt nationalekonomiskt och socialpolitiskt håll. Förste talaren var
professor WICKSELL, som deklarerade som sin åsikt, att förslaget
vore helt och hållet misslyckat med hänsyn till det mål, som den
moderna socialförsäkringen kunde och borde ställa sig, ty denna hade
icke blott till mål att ersätta den hittillsvarande fattigvården genom
en bättre och värdigare form av understöd, utan att förebygga själva
fattigdomen, att göra allmosor överflödiga, att sätta även de egendomslösa i stånd att göra besparingar under kraftens dagar och
därigenom ha något att leva av på ålderdomen eller vid invaliditet.
Men härför fordrades tvång till sparsamhet. Från nationalekonomisk synpunkt hade detta spartvång, innefattande en sammanläggning
av millioner små besparingar, därjämte effekten, att landets produktiva kapital ökades med så mycket, som vore erforderligt för att det
allmänna i framtiden utan sitt eget betungande skulle kunna utbetala
det som krävdes för att åt åldringarna måtte kunna beredas en något
så när sorgfri ålderdom och oförsörjda barn få sitt uppehälle. Professor CASSEL karakteriserade förslaget som en invalidförsörjning
med allmänna medel jämte en därtill tämligen löst fogad invaliditetsförsäkring. Han framhöll som det väsentliga felet med förslaget
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bristen på en bärande ide, bristen på ett bestämt fattat socialt ändamål med hela reformen. Man hade utgått ifrån att fattigvården
skulle avskaffas genom pensionsförsäkringen utan att dock klargöra för sig i vad mån detta verkligen vore möjligt och i vad mån en
förbättring av de behövandes ställning på denna väg verkligen kunde
uppnås. Om villkoren för pensionernas åtnjutande vore sådana, att
de medförde en socialpolitiskt fördelaktig gallring av dem som önskade
komma i åtnjutande av pension och en eggelse till ur samhällsekonomiens synpunkt nyttiga ansträngningar för vinnande av denna förmän, komme rätten till pension att verka gynnsamt. Men om villkoren vore sådana - och det måste tyvärr sägas om det föreliggande
förslaget - att de i stor uträckning verkade demoraliserande, i det de
gynnade socialt och ekonomiskt mindervärdiga och nedbrytande
tendenser, då kunde man icke längre påstå, att rätten till pension i
och för sig ur samhällets synpunkt vore ett ahsolut gott, som med så
stora uppoffringar måste köpas. D.v. redaktör G. H. VON Ko CH, vilken uppträdde som representant för vad som något hånfullt kallats
,)fattigvårdsfolket», sade sig vara en gammal vän till ålderdomsförsäkringsiden; han fann emellertid själva grunden i det föreslagna
systemet felaktig. Liksom Wicksell förmenade han, att genom den
planerade i stor stil anlagda understödsverksamheten droges ett brett
streck över socialförsäkringens uppgift, den största inom socialpolitiken, nämligen att bidraga till fattigdomens utrotande. Det
stora målet kunde endast vinnas, om man hos folket stärkte ansvarskänslan och sporrade till sparsamhet och självhjälp.
Den uppenbarligen ganska enhälliga kritiken från den nationalekonomiska och socialpolitiska sakkunskapen lyckades, som känt,
icke förhindra det stora pensionsförslagets upphöjande till lag. Den
sittande liberala regeringen fick, som professor Wicksell uttryckte
det, taga hem sitt stick, trots ovissheten om det också vore ett
hemtaget stick för Sveriges arbetare.
Sä har då utbyggnaden av socialförsäkringssystemet steg för steg
skett och ytterligare tillbyggnader planerats. Ar 1916 genomfördes
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en betydande utvidgning av olycksfallsförsäkringen, och år 1919
förelåg ett förslag till en omfattande och ytterst dyrbar organisation
av sjukförsäkringen på försäkringstvångets grund.
Kritiken mot det så hastigt framväxande och på nationalekonomiskt ej invändningsfria grunder vilande systemet eller snarare
mot bristen på system har emellertid hållits levande, ej minst inom
Nationalekonomiska föreningen. Det bekymmersamma statsfinansiella läget efter kriget har gjort, att på detta som på andra områden
en betydligt mera besinningsfull anda än tidigare börjat vinna insteg.
Ett uttryck härför var överdirektör LAURINS föredrag rörande socialförsäkringen i januari 1921, däri han underkastade hela den hithörande komplexen av förvaltningsfrågor och det sätt varpå dessa
hos oss funnit sin lösning en vägande kritik samt sökte påvisa möjligheten av högst betydande förenkling och rationalisering. Pensionsförsäkringen, sådan den i praktiken under gångna tio år utgestaltat
sig, utsattes för en besk vidräkning av professor G. BAGGE i ett
föredrag i januari 1924, varvid dock denna förvaltningsgrens målsmän energiskt sökte att gendriva kritiken. Regeringsförslagen angående olycksfalls- och sjukförsäkringen vid 1926 års riksdag blevo
jämväl föremål för sakkunnig skärskådan. Betydelsefulla inlägg
gjordes därvid såväl för som emot den föreslagna starkare centraliseringen av den förra och den stramare organisationen av den senare
av nämnda försäkringsgrenar.
Skattefrågor

Dessa, vilka här till sist skola beröras, bilda en grupp av ämnen,
som ständigt livligt sysselsatt föreningen. Nästan var och en av de
mångtaliga kommitteutredningar, som härutinnan framkommit sedan
70-talet, och alla de viktigare reformförslag, som varit å bane, ha
inom föreningen upptagits till diskussion. Främst gäller det här det
reformarbete, som under decennier oavlåtligt pågått i avseende på
den direkta beskattningen till stat och kommun. För statsbeskattningens vidkommande har detta långdragna arbete omsider, år 1910,
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som bekant resulterat i att den gamla bevillningen av fast egendom
och av inkomst i huvudsak slopats och ersatts med en efter någorlunda rationella grunder ordnad kombinerad inkomst- och förmögenhetsskatt. Ifråga om kommunalbeskattningen däremot ligger ju
saken så till, att - trots vidlyftiga förberedelser - reformens utförande i verkligheten ännu i väsentliga delar återstår.
Tidigast behandlades inkomstskattespörsmålet inom föreningen i
mars 1878, då J. H. PALME inledde en diskussion om inkomstskatt med
anledning av de ifrågasatta förändringarna i vår bevillningsförordning.
Närmast föranleddes diskussionen av den s. k. förberedande skattejämkningskommittens i slutet av 1876 framlagda betänkande, som
bl. a. innefattade förslag till förordning angående grunderna och sättet
för bevillningstaxeringen. Detta förslag' innebar ett försök att ombilda fastighetsbevillningen i riktning aven verklig inkomstskatt
och infoga den som ett led i den allmänna inkomstbevillningen. Dock
föreslogs ingen fullständig uppskattning av verkliga fastighetsinkomsten
utan blott för vad som översteg 4 % av taxeringsvärdet. En reservant
i kommitten, professor H . L. RYDlN, önskade i motsats härtill en
utbrytning ur bevillningsförordningen av all s. k. fastighetsbevillning
samt genomförande över hela linjen aven allmän inkomstskatt, men
vid sidan härav en fristående objektskatt å fast egendom. Därjämte
föreslog han införande av självdeklaration.
Diskussionsinledaren betonade hurusom, då nu inkomstskatten
skulle ges en vidsträcktare tillämpning, det vore av större vikt än
förut, att densamma gjordes i möjligaste mån rättvis. Han gjorde
gällande, att, på grund av den olikhet i värde, som olika inkomster
måste äga med hänsyn till säkerhet och varaktighet, det lämpligaste
sättet att åstadkomma en åtminstone relativ rättvisa vore att gradera skatten efter inkomstens art, ungefär som det vore ordnat i
Italien. Rydins förslag om en fristående objektskatt å fast egendom
avvisades såsom innebärande en orättvisa, ' så länge ej samtidigt
en hårdare beskattning genomfördes för annan förmögenhet. Rörande
möjligheten av självdeklaration gav föredraganden uttryck åt en
5-262999.
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stark skepsis, framför allt rörande dess tillämpning å jordbruket.
RYDIN uppträdde och försvarade sitt förslag, medan inledaren rönte
understöd bl. a. av ARNBERG, vilken särskilt utdömde den av Rydin
föreslagna fristående fastighetsskatten. På frågan om självdeklaration
anlade Arnberg en mera förhoppningsfull syn än inledaren. Han
sade sig vara långt ifrån att tro, att därigenom allt skattesvek skulle
upphöra; han visste att även i de länder, där denna skyldighet vore
stadgad, dylika bedrägerier i stor skala förekomme. Men detta låge
i skattens egen natur, ty varje rättvis tillämpning aven inkomstbevillning, hur idealiskt väl än alla dess stadganden vore uppgjorda,
förutsatte en så hög allmän medborgerlig uppfostran, en så sträng
känsla av medborgerlig plikt gent emot medborgerliga rättigheter,
att densamma ännu knappt någonstädes vore att finna. Av C. G.
HAMMARSKJÖLD påvisades de svårigheter, som vore förenade med
en allmän inkomstskatt; han framhöll, att framför allt för kommunerna en beskattning direkt på inkomstkällorna vore till fördel således ett system av näringsskatter (tyskarnas Ertragssteuer).
W.dlRN uttalade sitt tvivel angående lämpligheten av den utav inledaren förordade graderade skalan, enligt vilken bevillningen skulle
utgöras olika för olika inkomster efter deras varaktighet; ett sådant
system vore alltför komplicerat och svårt att få in i rättsmedvetandet.
Han vore eljest anhängare av Rydins fastighetsskatt, men blott som
kommunalskatt. Högst betydande delar av kommunalskatterna verkade direkt till höjande av jordvärdet inom kommunerna; helst borde
upptagas avgifter för särskilda ändamål lagda på fastigheterna.
Talaren uppdrog till sist ett program för taxeringsväsendets förbättring genom förstärkning av ämbetsmannaelementet däri samt deklarerade sin tro på att, med användande av varjehanda utvägar. för
övervinnande av befintliga svårigheter, gällande bevillningsförordning
skulle kunna i det stora hela bibehållas.
Som bekant föranledde skattejämkningskommittens förslag till
reformering av bevillningsförordningen ingen som . helst åtgärd av
betydelse. Ett nytt reformförslag framlades några år därefter av den
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stora skatteregleringskommitten; i grunden var det dock endast en
något omstuvad upplaga av det förra. Emellertid började man få
ögonen öppna för att det största hindret för en rationellare utgestaltning av inkomstbeskattningen låg däri, att den allmänna bevillningen
skulle utgöra grund för den kommunala beskattningen och genom den
därpå byggda fyrktalssättningen jämväl för den politiska och kommunala valrätten. Skatteregleringskommitten föranleddes därför att ägna
intresse även åt utgestaltningen av kommunalbeskattningen på en mera
självständig grund. Rörande det arbete, som i detta hänseende utförts inom kommitten, lämnades vid ett sammanträde i december 1881
en redogörelse av dess ledamot, den för sina förträffliga bygdehistoriska arbeten kände riksdagsmannen J. JOHANSSON i Noraskog.
Ett bedrövligt faktum är, att de stora skatteutredningarna från
70- och början av 80-talet satte blott föga spår efter sig i lagstiftningen. Reformarbetet hade s. a. s. kört fast och fick i huvudsak
vila i över ett årtionde. Det var beslutet i härordningsfrågan 1892
och den därmed sammanhängande grundskatteavskrivningen som
framtvingade, att arbetet fick tagas upp på nytt. Det gällde då att
skaffa ersättning för de bortfallna grundskatterna och samtidigt
ökade statsinkomster för den nya värnpliktsarmen, vilket enligt riksdagens önskan skulle ske genom starkare anlitande av den direkta
beskattningen. Detta fordrade emellertid en revision av bevillningsförordningen i syfte att öka dess effektivitet och samtidigt åvägabringa en mer likformig tillämpning och på ett verksammare sätt
träffa vissa särskilda inkomstarter. Det första resultatet av den nya
serie av utredningar, som nu igångsattes, framträdde i ett kommitteförslag av 1894. Detta sökte ge uttryck åt flera av de reformtankar,
som småningom trängt sig fram. Där gjordes sålunda ett försök att
ombilda den gamla fastighetsbeviIIningen till en verklig inkomstskatt, ehuru det stannade vid en kompromiss (fastighetsinkomstens
beräkning alltfort på grundval av taxeringsvardet, ehuru med avdrag för skuldräntor upp till 40 %), särskild inkomstbeskattning
föreslogs för skogsavverkning, starkt ökad skattskyldighet för in-
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komst av kapital (50 .% förhöjning), skatt å utdelning av aktier
(första förslaget till dubbelbeskattning av aktiebolag) samt slutligen
självdeklarationsplikt.
För kommitteförslagets innehåll redogjordes vid ett sammanträde
i mars 1895 av kammarrättsrådet J. ÖSTBERG, vilken framhöll förtjänsterna i förslaget men kritiserade det i flera hänseenden, särskilt
ifråga om den otillfredsställande och inkonsekventa form som givits
åt fastighetsbeskattningen, den våldsamma skärpningen av den f. ö.
med hänsyn till tillämpningsområdet snävt begränsade kapitalbeskattningen samt det föreslagna deklarationstvånget, vars införande krävde en helt annan och ändamålsenligare organisation
av själva taxeringsförfarandet, varigenom sörjdes för den skattskyldiges hänsynsfulla behandling och förebyggande av missbruk av
lämnade uppgifter. TH. FRöLANDER vände sig särskilt mot den föreslagna dubbelbeskattningen av aktieinkomst och frånvaron av bestämmelser som förhindrade missbruk vid självdeklaration, medan
R. TÖRNEBLADH fann förslaget otillfredsställande framför allt i
avseende på följderna för den kommunala beskattningen.
Den kritik, som ägnades 1894 års kommitterörslag, föranledde en ny
kommitte och ett nytt förslag följande år. Liksom sin föregångare
ledde ej heller detta till något resultat, men det torde ha bidragit till
att öppna ögonen för det omöjliga i att reformera den statliga inkomstskatten utan att frigöra den från de tyngande konsekvenserna
i avseende på kommunalbeskattningen. Så tillkom den s. k. kommunalskattekommitten, vars uppdrag var att utreda frågan om åstadkommandet av ett system för kommunalbeskattningen, vilande på
särskilda av den direkta statsbeskattningen oberoende beskattningsgrunder. Kommittens betänkande, vilket avgavs i maj 1900, blev
vid föreningssammanträde i mars 1901 föremål för ett ingående
referat av kommittt\ledamoten, kammarrättsrådet J. ÖSTBERG. Någon
diskussion förekom ej vid detta tillfälle.
Att icke heller denna stora kommittes förslag fick någon omedelbar
påföljd torde förnämligast ha berott på att, redan innan den veder-
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börliga remissgranskningen därav avslutats, en förskjutning inträtt
i arbetet på den direkta statsbeskattningens reformering genom 1901
års omorganisation av försvarsväsendet, vilken kom sistnämnda
sida av skatteproblemet att framstå som den mest trängande. Man
fann sig nödsakad till en provisorisk lösning därav på sådan grund,
att vid sidan av bevillningen uppbyggdes en fristående direkt skatt
att efter viss progression med rätt till avdrag för skuldräntor erläggas
för alla slag av inkomst, därvid emellertid inkomst av fastighet alltjämt skulle beräknas efter viss procent av taxeringsvärdet. I samband härmed skulle enligt riksdagens önskan jämväl självdeklaration införas.
Den kommitte, som tillsattes för utarbetande av dessa riksdagens
direktiv - bestående av herrar Cavalli, Östberg och Davidson avgav sitt betänkande redan i december 1901, och på grundval härav
framlades 1902 kungl. proposition angående inkomstskatt. För
reformens innebörd lämnades vid föreningssammanträde i januari
1902 ett referat av kommittens sekreterare v. häradshövdingen
(sedermera regeringsrådet) H. PALMGREN. Den punkt i förslaget, som
i den följande diskussionen särskilt bragtes under debatt, var dubbelbeskattningen av aktieinkomst, vilken fråga nu för första gången
kommit under riksdagens prövning. Vidare kritiserades skarpt från
flera håll (herrar K. A. WALLENBERG, R. ÅKERMAN och A. GEORGII)
den föreslagna progressiviteten i beskattningen av aktiebolagens
vinst. Propositionen om den provisoriska inkomstskatten antogs av
riksdagen, men omedelbart igångsattes ett utredningsarbete för UpP"
byggande på den sålunda i hast tillkomna nya grunden aven definitiv
och mera fulländad inkomstskatt, och detta fortgick sedan oavbrutet
ända tills frågan genom 1910 års förordning om inkomst- och förmögenhetsskatt erhöll sin lösning.
Under fortgången av detta reformarbete ha tid efter annan redogörelser och diskussioner rörande föreliggande utredningar och förslag förekommit inom föreningen. Sålunda lämnade professor CASSEL
i december 1904 meddelande angående det förslag till inkomst- och
5t-26.2999. Nationalekon. fören. Minnud:rift.
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förmögenhetsskatt, som framlagts av 1904 års skattesakkunniga,
varibland han var en. Det mest anmräkningsvärda med detta förslag, vilket bildar en viktig etapp på vägen fram till den slutliga
reformen, var den föreslagna fristående förmögenhetsskatten, som
skulle utgå efter en konstant skatlefot av 1/2 promille för förmögenheter över 3,000 kr. (dock alltid med frånräknande av 2,000 kr.).
Rörande denna skatteform framställdes anmärkningar bl. a. av
professor DAVIDSON, som gjorde gällande, att en förmögenhetsskatt innebure en orättvisa särskilt mot ägare av små förmögenheter;
sådana vore vanligen tillkomna genom hopsparande av löpande inkomster, och för dessa hade, i den mån de intjänats, inkomstskatt
redan betalts.
Vid sammanträde i februari 1907 redogjorde professor CASSEL ytterligare för de föreslagna bestämmelserna angående omläggning av
beskattningsåret, vilka sedan genomfördes vid samma års riksdag.
Denna förändring, som i och för sig kan tyckas mera oviktig, innebar
i sj älva verket ett betydande steg fram mot en precisering av inkomstbegreppet, vilket utgjorde en huvudpunkt i den stora skattereformen. Då slutligen vid 1910 års riksdag finansminister Swartz
framlagt sitt stora skatteförslag, resultatet av så många års utredningsmödor för utgestaltning av ett rationellt inkomst- och förmögenhetsskattesystem, blev detsamma vid tvenne sammanträden i föreningen i april 1910 föremål för en synnerligen ingående dryftning,
därvid vägande inlägg gjordes aven rad talare. Diskussionen inleddes
av landskamrer O. LANDEN, en av de tre sakkunniga - jämte herrar
Carleson och Palmgren - vilka inom finansdepartementet biträtt
vid propositionens utarbetande. Särskilt var det den föreslagna
sammankopplingen av inkomst- och förmögenhetsskatt, som kritiserades (av herrar DOUGLAS och DAVIDSON), och den härav föranledda regleringen av förmögenhetsskattens progression icke efter
förmögenhetens utan efter inkomstens storlek. Kritiken uppkallade
en av de sakkunniga, d. v. expeditionschefen CARLESON, till ett vidlyftigt försvar för den föreslagna formen av förmögenhetsskatt.
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Domänintendenten LINDBLAD påvisade svårigheterna att genoniföra en ren inkomstskatt för jordbrukarna, särskilt de mindre, medan
kammarrättsrådet ÖSTBERG uttryckte sina tvivel angående ändamålsenligheten av den föreslagna progressionen i bolagsbeskattningen
efter avkastningens storlek i förhållande till kapitalet, en anordning,
vilken, såvitt känt, icke förekomme i något annat lands skattelagstiftning.
Frågan om införande av jordvärdestegringsskalt var aktuell åren
1910-11 till följd av då pågående sakkunnigutredningar därutinnan .
Tvenne diskussioner rörande detta ämne förekommo inom föreningen,
den ena inledd av professor DAVlDSON, den andra av professor CASSEL.
Den senare levererade i sitt föredrag bl. a. en kritik av georgismen,
som han visserligen icke gillade, men som dock, enligt hans åsikt,
kunde göra en viss nytta i ett land som Sverige, där utvecklingen
fört till en ståndpunkt, som vore diametralt motsatt den georgistiska.
Georgismen vore ensidig och orimlig, men den hade en viss sund kärna
i sitt program, nämligen att den fasta egendomen och i synnerhet
jorden borde bära särskilda bördor för det allmänna.
Under och efter kriget ha särskilt bolagsbeskattningens överdrifter
vid flera tillfällen påtalats. Diskussioner i detta ämne ha sålunda
hållits åren 1918, 1921 och 1926 med inledningsföredrag av resp.
professor CASSEL, direktör O. FALKMAN och docenten E. LINDAHL.
Den sistnämnde framlade belysande jämförelser mellan Sverige och
en del främmande länder på ifrågavarande område, vilka utvisade,
att beskattningen av bolag drivits upp till större höjd i Sverige än
i något annat med oss jämförligt land.
Till sist må nämnas, att den senaste stora skattekommitteprodukten, 1921 års kommunalskaltekommitles förslag angående den
kommunala beskattningen, i november 1924 refererats inför föreningen av denna kommittes sekreterare, assessor E. GEIJER, varvid
även reservanternas i kommitten uppfattning erhöll en ingående belysning av godsägare G. SEDERHOLM. I anslutning till detta förslag
är det som nu arbeten pågå, vilka, som man får hoppas, snart skola
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