.

.

-

.

: -. ATIONALaEKONOMISKA FÖRENINGENS
.

.

II

'. . FORHANDLINGAR
.

l

. '

ÅR 1879.

.

.

I.'

STOOKHOLM 1879. \
STOCKROI,!\fS DAGBLADS BOKTRYCKERI.

.

Innehåll.
fÖJ~edrag af hr P ~Ll\{E

Om' protektionismen;

l. sid. , 3.

Några ord om statsjernvägar och enskilq,a jernvägar,
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ANNERSTEDT

diskussion angående statsjernvägar och enskilda jel~nvägar den 24
mellan.. hrr LIl\rNELL, ANNERSTEDT, FRÄNCKEL, NORDENFELT,

April'

HERSLOW, WlERN

samt

PALME

Sveriges skatteväsen 'under medeltiden,
BRAND

föredrag af d:r HILDE-

"• .••.••.••.•••• : •••••.••••••••.••.••.••.•••.••.'... ••. ••.

Kort redogörelse för några 'af den utländska· pressens uttalanden angående de" ifrågasatta nya tullförbunden, föredl~ag

af hl~

Om a:r;-fsskatt,

diskussion mellan hrr ARNBERG, WlERNtRYDI~, . WALLENBl:RG t GR-g·
och W ACHTMEISTER
. •• • •• • ...»

. NANDER, SAl\-1ZELIUS

Om de nyare åsigterna i afseende å skogshushållning,
af lir von ENGESTRÖM

föredrag
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50.
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".......................

diskussion mellan hrr BJÖRKMAN och HOLMERZ • • • •• • ••• ••• ••••••••••••••
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.FÖfeningens :samm.arlträde:'·den27. Januari 1879.
Ordförande: Iletr
J3:~n~l-altuJltlh~ektö,~~e'n'B}~NNI(~Fr..
.
~ ~.

"Pt'oto1tol1et tor sel1aste salllmautl'ädet juste- har' inträdt '(1nberöring', lUHgal'e än den,
..
.
SGn} vid
seklets början brukade' aga' rum
Till l~damöter af Föreningeil invalde,s:
mellan in\tånarne i, näl'Ugg·andeprovinser af
Herr ProfessJren H. A. Abilln.
salfiula' land.
Vi bel1öfva. for öfrlgt icke.
». Kamreraren W. ·Anstrin.
vän~la blicknrne. utom våra egna landamären
» Professofen 1: Atrh.enius.·
.f6r att va.rsn:a f lntru :stora föräl1dring:'~1' denua
,Landsböfdingel1 . 8~-- de Mtu·e.
;, sträfvna åstadkomllllt, 'oc~h' i bvilken betydan-'
#)}
Kalnreraren C. E~ Ekgren.
I. de gPR'L . den tagit den nu lefvande gener{},..;
» .Kaptenen O. G." Hierta. ~ '.
" , Il tionenskraftei' i anspräk. Vi hafva j.tl· UD7
Professol~en Hj. Hol'fng1~en.
.'
der' aeseu.\ste två. .artio,lldella med ett nät af
» Gl'osshandlanden .H. Lamm.' . ·1 jernvägal' . öfvltl'dragit en stOl" del~ af VÄlt vid·
1\'Injoren, Fl'ihel-re N. A. H. Paln~· i stl~äcktu.' land) och just de anstritngningar detta
sfjern-a.· .
.
~ Ikostat oss' äro ju en af de väsentligaste 01'Not&:rien O.' A. Titz.· ,
' !sakerna till den afmnttu1ug, som i detta ögoll~I?öfdlliugens . sekreterare)' Il"ert' bankdh'ek-I blick g-ör sig ~ällande i värt afTäl:slif. .'

11l(1~s.

ti§ren

::Palme

:

-

höll följande fÖl'e{b'ao.••
~

Heln. hetydelBen af det mål, tIll hVllket
BJrftitt. har vJU icke kllunat
'. Om ProtektionIsmen. ..
·1 Ug.gafllllt .klar. föl'. de mm~nel' i~dividel'l .
r-Hand de mångnllanda yttl-e strafvnndeu, hvl1kll dervHl bHlrag-lt mecl tuna l'l,kedomar
BOn). .halva sysselsatt ~~t ~ittonde seklet~ I, och 8~tt arbet.e,; 'men det är lik,väl gifvet, ~tt
meUDlSko'l\ finnes det sa.rskI1dt ett t som l I nlennlskorna Icke 8knll~ hafva underkast8J~ SIg
eD n:tomordentli~t llög gradfralnkaUat bå~e l! BUa dessa ·nppo:tfringal~ och ansti'ängningars
folkens och de enskildes' offervillighet.· - Det oni de ~cke dervid va'rit päverkade af nlgon
är strä.fv!l.Jldet föl' samfill'dselns underlättande. Imäktig drifkraft. Denna drifkl'aft har legat
Åt detta sträfvande lHlfva såväl den DU leJ· i det lifligt kända behofvet att,'~tträda'ur
vande generationen. 80m äfven je närluast den is oleling, i bvilken folken., och samhällena
fliteg:äende egnat en' mycket· betytlantle del fÖl'ut· befnuno sig. Sedan .n.l.gra årtioJl'.ien
af sina 8nmlad~ rikedomar, och den bI'ilUUln· tillbaka 'lIar det ge,nom hel~' den civn.isel~ade
de tfv61\ hvarmed det bedrifvits t har gått 1vel'Iden gått li.kasom en känsla aft' att hvar
bda, derhä:n,, , a,tt m~Iinisko,rna u~psökt förut, I0, ch en) SOlU qv~r8tår i, denna isolering. 'äl,,
okln4a naturkrafter: och tvungIt dem att hemfallen§.t .fattrgdom och svag-hett' och att
lem~8 '8i~t '~bist§,n~ för m~lets vinnan~e.Sw"l del'emot hv~l' och eD, ~.Olll. bryter..sig .ur' :sln
ra ivo Gckså' de verkningal\ som genom deEiså I afskildhet· -och sluter' 'SIg tIll den störa folksamfÅlda 'bemö'dand'811 ästadk(Jmtni:ts:undel~ l kretsetl, i oek med detsa.lllula har häfdat stn
)ligra 'u~ mennisKo~ldrar. Hela nya. .kontt·l l'ätt till' {lelaktig'llet i all verldens l'ik-edout.
nenter hafva ,blifvit. öppnade föl' odlingen-. I På sällima', grtng' hafva' folken ocks~ fått syn '
yaruit~by~et m~llåh folken bai' bIifvit tre· el·, Ipå den' stora .sanningen; att ju flere 'sådana'
ler 'fyi~~"nbbladt~ o~ll. mellan vidt skilda läntler; ; delaktlg'hetskraf: SOln . fi-alnsiäI1as, .desto Ym.nll denna. sträfvan
1

II

~a

till

~b Jri~{l ll}ellRjf ~~r~;k~l(ht v'elll(l~qy1nr;

rare blifvå

ffq~~rra

tl"f' " )iike49Dlens a;1:la. käl;

-:... 4'-Den stora O(~ll välsignelsel'ika lag, SOln i kuuna blifva befriad från de pllgsal1l1na vel"khärvid verkar, är, uteslutande bel'oende på! tJTgen, , hvilkasgagn 'vi sl lätt förgäta i sam·
olikheteu i' de hi\fvor och krafter, hvilka l ma Ögonblick' de blifva redskap åt smärtan.
. blifvit 'förlänad..e åt de' särskilda landen och l' p~~ är en någet sa, när liknande känsla"
Jolken. Om alla jordens land VOl'e ~varan:dra l som jllst nu, gÖ-l'siggällande inom affärslifvet.
fullkomligt lika, om de frambringade :alldeles IAllt det gagn, som verldshandelns utveckling
samma alster 'med' samma lätthet, o~h ,om! har bel'edt åt menskligheten, har för ögon·
alla, de folk) som bebo dessa land, vo~·e hvar·l blieket trängts i bakgrunden genom känslan
andra f'nllkoltlligt lika till kraftel' och anlag, iaf de lidandell, som för alla civiliserade folk
så skulle det vara föga mödan värdt att
j UppkODlmitgenom ,de senaste årens vlldsamsträ~,a sig för samfärdselns lltveckling. Alla lIDa rubbningar inom' industJ:ienoch handeln.
jeravågsnät ooh åJlgQ&~förbindelser skuttad!1 D~t är'. S01n' 0~ hela neD elviH~ertttle \terIden '
ic'keknnna öka mensklighetens rikellomar, 1 hade gripits af leda vid deu Utfian, hvars elhvarken de andliga eller materiela.. Men Dll ,; Jest nppf}~iskande eggel8~r sedan någon tid
råda betydande olikheter icke endast i lau- r blifvit förvandlade' till odrägliga qval och
dens klinlat och naturalster, .utan också i be-l under inflytelsen af detta sjukliga tillstånd
fu}kningarnaslynnen, oeh begåfning) ocll när alla \, inom affärsverIden har den protel{tlonistiska
dessIa olika vilkoroch krafter näl~mas till. hvar· l aIl:dan yaknat pä nytt.
.:
aBdl'& . och förenas till ett helt, sä, blifva de l Sedan nlgraår tillbakn llfU' en· pl·otek· .
gynsammaste .vilkoren ,och de starkaste kraf· j tionistisk rörels~pågltt' inoln nitstan alla
terna j ocl1 med detsamma gemensam ,egen-Iländer i den civiliserade vel·lden. 'fUl en
dam... För.' alt denna yälgöran,de ekonomiska Ibörjan har denna r<h'else hufvndsaklfgen framlag skall' k,nnna bringa menskli g.heteD. all ,den trädt i f9 r1ll af anklagelser mot fril~andels
v4iilsigllelse". som deraf kan häl'llyta är det ,systemets- öfverdrifter; men. sl smän illgonl
likväl nödvändigt, att de naturliga olikhe-j har den öfvergått till framställandet af be.
tel"ns;, icke yarda utj~mnade genomkonstlad~f stämda ford tingar, riktade mot förnyelsen af
lor.

an-

j

I

J

medel.

nalld·e

Och det',iir just ett.sådant utjeln~lde nu bestående .handelstraktaterna. •\fven
.afses med och .äBtadkoDllues ge-! vid framställaridet af dessa fordringar har

SOlll

skyddstullarrie.-. I full öfverensstäm-! protektionismen i viss män rönt understöd nf
melse Jl1eddenna sträfvan, ,som under de se.. l allmänna lueningen' i några af ~uropas rinaste .årtlondena egnats' åt samfärdselns ut·ll~aste och lnest civiliserade länder. rry känsveckling, hafva' ocksä ,de europeiska folken! lun af de lidanden, som proteklionisterna ersamtidigt bemödat sig' Oln att nedbryta de; bjudit si2' att qota,. har varit' så liflig, aU
, tllllskrankor,. SO~ll förut skilde dem, lYIen l man nled begärlighet gripit efter det fram·
sedan nÄ,gra få år tillbnka vill det synas~! räckta botemedlet, utan att så 110ga gÖ.1'asig~
,som Qlndeuna .rörelse afstannat, och som om !reda för dess beskaffenhet och de verkningar,
11ill 'och' lued en återgång 'deri . inträdt. ' Det iSOlll nlåste uppstå genom dess anlitande. 1\Ien
kan ju tyckas innebära en besynnerlig nlotsä- l det dunkel, som i detta afseenfle varit råg:el~'et att YåJ' tids lnenniskor på .detta sätt! dande, Ilar unde.r ,den allra senaste tiden
Liks~m söka förstöra frtlkterna af alla de an- ! blifvit skinglladt genolll.en tilldragelse, SOUl
's,träng'ningar, 80111 både', de och föregående 1 kastat ett klart ljus öfver den väg, på ·hvU.generationer nedlagt just p~lsamfärdselns un.. ! kfn Ulan varit färdig att ~öka de~ eftel 1äugie}"lättande ;' lnell Dlotsägelsen är lätt förkla· j tn(le befrielsen från det nuva.rande ti:118~n
l'.ad, , oID,ma.u,gifver akt })t\ den psykiska lag, !dets tryclc 'Protektiollismeusinn~l~staDlenhig
för, . hval·s. påvisande Jag vill bega.gna nlig af j har nänllig-en helt nyligen blifvititttala~1. med
;en ,enkel bild. ,,'
. " , ; en tYtlligbet, sonl 'icke lelunar nitgon möjlig-XTi ' veta a.lla, att <-let nät af neryer, SOlU! het till nlissförståri,d,t ~ch detta. uttalande har
hetäciker, ln~llniskoliroPl1en, ål' en högst yigtig l gjorts af el~ luaD, sorD; , nlertt än IJågon an.del af. Vål fysiska ol~ganisl11; vi veta; att det nan nu lef\rand(~ meulliska äl~ i '. stånd ,fltt göra
:å!r'~'ellolll bi&tåntlet af allit, des~a ner:vtr&ilar, l sitt ord börut inOln )lela den eivniset~de
sonl' det är oss möjlig·t att, känJlfi, tänka och! verlde.ll) llä tn Hgen, 'l'y~klallds llläktig'e rik s.b,an<1[,a, ,'Qeh ; att, O\ill· visknlle heröfv'as ,'hi- Ikanslel~.·
,
,stån(et 'af delu, vi skulle f0i.·sjunka i ett till· : 1\fau, Ilar i furst BisDlareks bekalJta pro~ståtllll af ,l~jelplöstelände. Men det finues tektionistiska bref till det ts~k~ fÖl'l'lnntlsl'å,·
.trQlig~n, ic.\{e, '.l1Ag9n af 08.8, BOm ic~e J stlln· 4et. velat Spfl1~a4 1)~~vud8akligen ,inft.ytelsell af
(ler af kroppslig smärt~t ~~~t en önsl~an'att }l~l!.tl~~~ och fin~n8iel~ syn·~lh, l?et·' ~~r~~v!fMIll
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ve1aktigt, att den' tyske rikskansleren i detta, ten af det
tor hvars 'uppn!ende mim {,fl.
s~8om i de. ilesbt andra fall, l&tit sig .be- i lat ~ädja~ tUl. dess .bistånd..
stänlluas företrädesvis af politisk hänsyn. r Jag' tager' 'naturlig·tvis för gifvet, att herJ4en på samma gång torde det också kunna !-ral~ne samtliga. läSt.. det bref,' om - hvilket Jag
antagas, att' furst Bismarck vid dikterandet af nu talat, och jag' behöfver då;' icke i fråga
sitt protektionistiska' program i, någen mån sätta, att herrarne dervid iakttagit, att hela
gifvit vika för ett ~,tel~vaknande af de ung· den bevisning, sOlll furst Bismarck velat lein~,
dQIDstyckeD, som föl' omkring 30 är sedan n-a för' tullskytldssystelnets' g-agnelig'bet, blif..
. f~rmådQe den dåvarande hr von Bisma~~ck vit stödd på en förutsättning, med llvilken
ått uttala säsom ett öuskningsmäl," att de d-erför hela bevisningen måste 'stå eller,fai-la.
stora städerna måtte f6rsvinna SåSOlll varande Furst Bislnarck yttrar'nämligen, att »om ge'hUrtlar fÖl- allsköns ond!ö:ka' och farlighet, och nom ett sådant system» ....:..... tullskyddssyste·
ätt' menniskol~na måtte tying·as ått åtel-gå till met. »totalsumman af' det inom ,landet
j.rdbrukslifv#3ts oskyldighetstillstånd. Sedan framalstrade värdena - förökas och allmänna
den tid, då dessa nlärkliga åsigtel' utt.alades, YälstAntlet 'derigenom ' i det .bela höjes, så
h1ir .furst·Bismarck ilaft tillfälle att i myc- skall detta blifva af nytta äfven föl" de icke
k-et star skala' göra '. experiment i" politisk producerande klå·sserna.» - Ja, det är otvif·
ekonomi, och riigra. af dessa hafva utfallit velaktigt, att en ,sådan nytta skulle' nppstii,
på, ett sätt, som borde hafva öfvertygat 110~ Oln ~älnlige'l1 föru~sättllingen vore riktig.
nom onl, att det tinnes vissa ekonomiska na· Men så är icke förbållandet.. Ett lands "ar..
turlagnr, ,Som icke böja sig ens för den lnäk- "betskrafter sträfva alltid af sig sjelfva till
tigaste herskareviljn. Det största af dessa det lnest inbringande anv.än~andet. D'~nlla'
elperiment var utan tvifvel försöket att ge- naturlag kan tullskyddet ej- upphäfva, men
no~
utkl~äfvandet nf de felTI _milliarderna väl förvända.
Genoln tullskyddet, lägges
tviuga Frankrikes .väbuåga att flytta öfver! nämligen ett premhun på näringar, som utan
till Tyskland. Det visade. sig likväl, att! sådant' skydd skulle vara alltför litet produkett folks välstånd icke låt-er tvinga sig att tlva rör att kuuna' locka till sig kapital och
byta hemvist, endast derför att lnan flyttar al~betskrafter~ l\Ien den omständigheten att
någ,ra galdtaekot· ölver l'iksiräusen. Dessa en del' af det nationelå arbetet sälunda öf.guldtackor hafva' tvärtom val~it hårdsmälta verföres till mindre produktiva omräden kan
nog for 'ryskIands folk, och ~e l'Jlbbningar omöjligen 11afva till, följd, att det nationela
de åstadkommit i det tyska näringslifvet al'betet i dess helhet vardrr mera produktivt.
torde väl kriappt\.st kunna botas gellonl den
Det lIar elnellertid icke varit min mening:
svältkur, Bom furst Bismarck ntl 'funnit för att häi' ingå, i någ'ot kritiskt bemötande af
godt att tillräda.
de nationalekonomiska teorier, som i furst
Det .är emellel'tid möjligt, att det recept, Bisnlarcks bref äro uttalade, ty redan innan
som furst Rismal'ck nu meddelat, kan" komma detta l)ref ~krefs!' hafva samlna aatser' varit
att lnedföra åtlbinstone ett indirekt gagn tusen gånger både fralllstälda och vederlagda,
håde \ för Tysklands folk och den öfriga och de som icke l§,tit öfvel'tyga sig g'enoln
llleuskligheten. Detta recept 'har nänlligen dessa vederläggningar," de skola 'säkerligen
den 'stora förtjenstenatt vara utolnordentligt ej helleJ~ nn l~öl"ande denna frÄga finnas' tilltydligt. Furst Bismarck har, såsom bekant, gängliga föl' några skäl, äfven om dessa äro
alltid. utmärkt sig för c1en bland dil)lolnater af den mest bindande beskaffenhet. ,"
i öfrigt gauska sällsynta vanan att nämna
Jag vill derenl0t med några ord beröra
alla saker vid deras rätta namn, och han har ett annat i furst l3islnarcks bre! för~koln
i detta mycket omtalade bref framI ägt, 1)1'0· roande yttrande, eInedan detta afser, icke en
tektiouismens bf\de fÖl"utsättningar och sInt· raationalekonomisk teori, utan ett sakförhålsatser med en tydlighet, så att hvar DIan kan lande, och detta sakförhållande är af' stor
taga på dem och pröfva deras hållbal'het. vigt Dled hänsyn till tnU.skyddssysteluets verkDet p.rofvet har också i dessa dagar blifvit. ningar., Furst Bismarck har nämligea' errJordt ofta och grundligt. Nästa'n alla Eu· känt, att det finnes vissa skenbara olägen_ropas liberala tidningar hafva åt deB~a 1l1äl'k~ hete)·, soin uppkomlnagenom tullskyddet., lllen
liga uttalanden egnat en nlördande kritik, han har på samma gång- sagt, att dessa skenoch det torde kunna hoppas, att denna kri.. bara olägenheter drabba endast, en minol'itet
tUt i någon lnän skall hafva upplyst all.. af landets befolknillg, och han har ytterligare
m!tfl~:' ~nenjn~ell j l~llt'0ra Oln heskaif(l,lihc-' "be{?·l'änsat· denna lninori~et genOJll a.;t.~ frf~ln~
I

v

l

-6- bitla J att den .utg81'es af de till fast pen~illge-Il dyras lefnad~kostlladerna. ie,e blott if}}· in- .
inkolnst hänvisade st&ts- o.ch kommunal.tjen- dustl'iidkarne inom denna gl-UPPJ utan älven
8~emännen. Mi\n ~an. lätt först!. de vlllvil.' för deras arbftare, och dl ett tÖl'dyrand.' åf
lIga käl1'810)\ 80m törmätt furst BIsmal'ck att jlefnadskostnaderna är det samma som ett fal-·
egoa några t~östens prd särskildt 1t de tY'1 dyrande af pt'oduktioDSko&tnaden, s1 uppst!r
&k?' e~Detsmänn~n och at~ 'för ~em fra~~11a i häl:. igeno~ e~ ökad .8v~rigbet .~r dessa ind~:
1l1öJligheten af en fl'amtlda· loneförhöJnlng t ; atl'lldkare att pä den utländska marknaden uts&$onf. ett 'ved~rlag för det fördyrande af de- bärda tälla~ med de utländska konkurrentei-ras lefuadskostpader, .som mäste uppstä ge- f 1)1\. Det återstår. slutligen .den fÖI~st nä ll1uda'
DOm tullskyddets användande i den vidd som I gruppen eller den som innefat.tar .,de in~u·
BU blifvit i. råga satt. Mon li\ttvisan hade l stIller) hvilka på den, inhemska marknad:eD.
fordl'at) att furst BisUlarek hade utsträckt: hafva att uthärda uthtn dsk tä1ltt~. Det är
dt'\Ji}n:a välvill i g fl. o~ntällk8-anl het till alla de ' klart,att fÖJ' dem, som tillböft\ denna gl'UPP.
öfl~iga . goda och. trogna. tyskt! undersåt.tu.. uppstå. de egentliga fördelarne af tull8kyd~
som m,ed }läusYll till vel'kningarne af tull· det, och att det är ju också till dera& .gagn,
skyddet befinna sig i alldeles sanlma kate-' som tullskydd skulle y!Ui.ggas. Låt' oss. nu
gori' 80m tjeJlstenlännen ;oc11 0111 ban detta ~e) h vilka industri~l' det är Bom tillhöra
had~ ,gjort) så skulle ban funnit t att denna denna gru))p. '
,
/
kategori :utgör icke en liten minoritet ntan
Onl nlRD endast fä~tade sig vid stJl'kt\,l.l
tvirtbul den vida öfvervägande lnajol'ite.ten af de klagorop, son ~ärdeles \luder dåliga

i

I

af. befolkningen. l\;Iedhänsyn till tl\1lskytl·
det. torde. nämligen ett lands arbetandtt be·
f.,Ikning kunna delas i tre hufvudgrupper.
De.n .första af des&a g'rupper omfattar de nä·
rin'gaJ\ hvilka hafva att på d~D illhenlska
marknaden utllärda utländsk täflan. Den
tH'lllra gruppen Olnfattar de näringar, SOlll på
den utländska nlarknaden möta utländsk täf
laD. Den tredje omfattar alla de DäringaI'
och. sysselsättningar, bvilka till idlj<l af sin
beska1fenhet äro befriade från all utländsk
]ionkurl'eu8. Till denna sista grupp llöra de
industrier) hvilkas alster icke tåla någon
läD:gI'e transport. TUl den Salnmf1 hära
da.re alla de samhällsDledlemtnal\ hvilkas arbete .bes~år i, personliga prestationer,. säledes
alla' tjenstemäD~ lärare och läkare) alla hus1{iellai'e . och, alla' de ~om på ette-ller ~nllat,
sätt betj ena. allmänheten,' Oln vi tänka oss

tidel }lÖl'as från dessa industrier. så kunde
man blifva frestad att tro, att i nästan hvarJe
land denna grupp är yttttrst ,tal)'ik Och '{
ekonomiskt llänseend@ mycket' hety:delsef'nl1~
}len bärvid är det bäst~ ntt man erinr~l~
sig det g~unla ord8pl'~et)'. ;att tio meDniskol~
som skrika åstadkomm'a långt mera buller
än tusen menuiskor som tiga. Ser man efter, huru stor den .al'betarebefolkning äl\ som
inom de skyddade' indns'trierna sysselsättes,
så lårel' man i nästan alla. länder finna. att
den utgÖl; en, telnligen liten minoritet af landets bela al·betarebefulkning. ~Tag' vill idetto..
afseende anföra, ett 'ganska betydelsefll1lt 'exempel. Amerika ät', 80m bekan,t:. i närval'ande ögonblick det lnest protektionistiska lan,!
i . verlien. Det bar en tulltaxa med. åtskil·
liga tusen tullsatser,' hvilka iaIlmitnhet uppgå. till cirka 50 procent af varans värde.
11 vilken, stor mängd ~f salnhälls.medlemmar l\1:ån skulle kunna tro, att i det landet m§,nS0im tillhöl'a denntt grillp~, sl skola vi finna, ga och hög;st b~tydelsefplIa Iläringal 8k~~11~
att den äl~ icke blott ytterst talrik, utan äf· komma i ätnjutande af tullskydd. Nu har
ven i ekonomiskt, hänseende ytterst betydelse- I emelleltid vid 'anstäida beräkningar visat sig,
f tIll. Alla de' som tillhöra denna grupp llölla att de arl;>etare, som äJlo ~ysse18atte inom .de
natiirligtvis en myck~t 'känbar olägenhet af j industrier, llvllka komma i åtujutand;~ af för·
tullskyddet, 11 vilket fördyrar deras 1efnads· Idelar genom ttllls~yddet) uppgå till endast
kostnader. Gä vi vidare till ,den andra gruR~ lomkring tre procent af hela arbetarebefolk~
pen) näm~igen eXIJOltindustrierna, så skola, i ning·en. l\1en. det VOl'e öfverdl'ifv:et att låta
·vi finna., att älven för dessa tullskyddet med· l en s dessa tre . procent gälla vid uppskattnh~
·för ,enda'st olä.genheter. 'l'ill en bÖljan
gen af tullskyddets fördelar, ty' i dessa tre
det :klart, .att impol'ttullarnes förhöjande ef- procent inräknas icke l>lott indu8tl'~idkarn~
ter~ all ,sannolikhet må~te framkalla r.epres" l sJelrva, . utall också alla. derasarbet.are, och
-galler från andra länder, och härjgenonl bli!'. I det är lätt -.illsedt, att, för dessa'arbetare blif..;
föi" exportindustrierna marknaden inskränkt! va fördelarlle af tullskyddet af ytterst l'iuga
ooh afsättllillgen försvårad. Vidare måste l varaktighet. Orn en industri, som förut pi
vi i håfl}.fJID. Ula, att ~e~~~,Ip import~tl1J!al'nef91'- j den jul)e}~sk!} 91~~'~l1adep V~l·!·t f~J'ell}ål .f~r
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tf nllsk konkurrens, 'blir beflliad. deltifrin j ve~~ken. lien 8rm,6!ikanat116 voro ick-e lliijda
gaom tullskydd, sä är det naturligt, att ·un· ! med, den. öfverl~~ehhet, 'som deras landl·natur
d.er.. den fÖ'rsta, tiden ökad lifaktighet ino·m I skänkte dem. De ville också göra.kam,ma öfver..•
deDDar industri mäste uppkomma. 'Den blir lägsenbef' gällande i~om faliriksindustl-ien.
iDera viristgifvande än förut, och nya kapital IHär mötte de emellertid ett hiRdel~ just i landets
. och nya arbetskrafter. strömma till denSam:Q13.1 naturliga rikedom, ty denna bade, s&s~m vi nyss
1m en tid .komm~ derför ~e arb~tare~ som Isett, föranl~dt,. a~t de ~m6Tikanska .aa·betsUiner.
mom ,deuna ~~dustrl ~!sse'lsatta8;~. ~å~nJutan·1 na st?do., VIda b~~re~n de e~l-opelska.; och' de
de af, ökade a,rbetsloner.. · lYIen Innan kort l amerIkanska fabl-lkanterna, ·som nödgades be·
måste tillflödet af, ai~betare och kapital leda! tala· tre eller fyra gånger -så höga ai~bets·
derhän" 'att prodtlktionen inom denna iIidustri ! löner som deras europeiska yrkesbröder" kunde
kOJl),m'el' ttpp icke blott i full je~nhöjd' med l\tlder sådana förhållanden n~tu~ligtvis' ej
ltt>DSuDltionens behof, utan till O'ch DIed öf t äna med dessa. Det befans derför nödvän~
varskt-ider dettn, och då inträder en åtei-gång. Idigt att tltjemna denna olikhet på ,det' van....
Arbetare afskedas då) och när detta sker, i lig~ . sättet eller genoln skyddstullar.; Efter
Jnträder" naturligtvis n1ellan arbetarna en kon·lllnga agitationel'" kom Dlan också dei'hän, att
kurrens, som verkar nedsättning af arbetslö·! är 1~61 antogs den ännu gällande s. k. Mornem(\. .A,rbetarne inom .de skyddade indUBtri·1 re11·tariffen, Bom beliiggel' alla'förädlingsvaroI'
'~l-'lla . rorl~rll sålunda snart de genom tull- l med en tull nppgäende imedeltal:till i det
skyddet fdl~ ett ögonblick vunna fördelarne, I närtnaste 50 procent - af varans väl'cle. Geunder det att de fOl-tfarandeäi~o nndel-kastade l nom det tullskydd, som sålundablef bel'edt,
.G~~enheterna frf den förhöjl1in~' i lefnadSko~t;'ll kunde naturligtvis Alner.~kas f2tbi-iksindua~ri
nadel'ha, som tnllskyddssystenlet medIör. VIll uppblomstra, och den' gjorde det· också till
man, fÖl·öfrigt se, huru ett sådant systen! l en viss grad. . Den drog' t.ill sig kap.ital oeh
verkar ·~ på' arbetslönerna i ett land, sä bar ro'lbete från de ofriga tunel-ikanska näringal~
'~8:n; mycket att lära 1tf Alnei'ikas:lndustl'ielt\ I~a, detta arb~te ~fter det allmänt gällaude
hiltori~ lln;der" de senaste 20 äl'en.'
, ..! priset. En del af, det arbete" som idrut an·
: Före' Ar' 1861 voro de' amerikanska ar.. 1 vändts inom oDlråden. der de amerikauskaprobeUlönel'na ovanligt llöga i jenIfdrelse liH~'d: 'duktionsvilkoren fÖI-llöllo sig ~ill de eUTopeiska
de europeiska. De nppgingo i alltnänhet till' såsom 3 eller 4 till l, bIet detigenoDl öfvel"· '.
tre 9, fyra g~lng-er de bel°PI), SOI11 vid samma llyttadt till industrien, inom hvilken de anleri·
tid . betalades' i England. Detta förhållande k~nska prodnktionsvilkoren icke vara bättre
.ber.odde helt enkelt ..derpä, att det .amerikan- utan 'tvärtom sämre än de europeiska. Följ·
ska arbetet var utolnordentligt produktivt. den bäraf bIet naturligtvis en ntjemning nt'
Den amerikanska kontinentens naturliga }"i- den föl'utvaralldeöfverlägsenlleten ide amel'i·
kedtlD131·· äro, som bekant, omätligt stora i 'knnska lJrodul\:tionsvilkoren i deras helhet) Qub
,i6rhlll.ande till den hefolkning, SODl för när1" en <1eraf föranledd- utjeTnnillg äfveu' af -'olik· '
varande 1innes för att tillgodogöra dem.' Ame' heterna i de nnIer;kanska och de europeiska
J~ikanarne sjelfva hafva, ofta framl1ällit, att arbetslönerna. De amel-ikanska lönerna 'gjöilko ._
'den tbl icke är ,Dfiäg'sen, då deras kontinent småningom, och detta har fOl'tgltt ändå derskall 'kunna föda en befol1{ning större än hän, att de nu' stå föga 'öfver och i vissa l\fdet nuvarande Europas, och det finnes anled~ seendell till och med nndel' ·de engelska arDilg tro, att det icke ligger någon syn ner.. betslönerna. Detta ~ter har rdranledt, a·tt
Ur öfver'drift i de~ta påstående. Men Just under de- sista åren enligrationen ,fl~än Europa
ldertdi' at· denna kont.inent innesluter en'sl.. har afgtannat och en ström i motsatt rikt·
dan ~ 'massa af naturliga fÖl-måner, SOlD
uing i' stället iuti'ädt. Färe 'år 1869 nt~an·
attsIga bjuda. sig för att plockas upp från drade t.. 'ex. ål·ligen från Eugland till ...-'\.merlka
marken; sl är det klart., att, så länge det onlkl~ing 200000 menuiskor, men från år:'1878
am&rikanska folket l~iktade sitt arbete bufvud.. hal; denna utvandring minskats till Dlellali 40
_ligen på pl~odl1cernndet af råämnen, var och 50 000 personer, och vanligtvis hall UU·
,f)eksl detta arbete ytte~'ligt produktivt.
(Jtr de senar~ ären' de återvändandes antal
.Denöfverlägsellhet, SOln alnerikanal1ue på öfverstigit' utvandrarnes.: På' sa.mma gång
etta o~rlde besuto 'vid jemförelse ~ed den och' af sluilma skäl bar också enligrationen
, mla velildens folk~, föranledde, att' produkten laf europeiskt kapitn-l till 'Amerika ltppböl't.
ett atnerik'aIlskt dags\T'crke räckte till för I den: mån 'det amerikanska' ,Qllbetet blifvit
att 'krJpa produkten af tre europeiska da.gs· mindre gifvande,' Ilat.. näDlligen lockelsen för
'I'
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ettl~peiska kapitalIster att skicka, penningår l visst intryck på allmäuua meningen sitrskildt
till' Amerika minskatst och i stället hafva de i England och Frankrike. Nämnda länders '
börjat di·a.ga 'sina kapital tillbaka derifrån. hnport har nämlig~n eftel· 1873 i en IDYC"
Detta har åter gJort, att' under de sista åren l ket stark ,grad ökats, under det att <leras
Amerika haft att bestrida ganska .petydliga! exp(n~t ~amtidigt minskats. Detta förhållande'
I
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ärliga ut;beta!ningal' till Europa. Dessa hat- har naturligtvis ~dragit8ig, mycken 'up,p:
va till en del blifvit fullgjol'da genom för- märksamhet, och det var sistUdet år fÖrexnl,l
sändning åfguld och' silfver. ,l\Ien utbetal.. för en grundlig undersökning inom »the 8ta~
ningäi·lla i 'denna .for~ hafva begränsats, dels tistical Society» i. London. .Dervid framla·
,nrf llvad amerikanarna kUI;lDat undval"a af des, angående Englands lltrikeshannel åtskilädla m'etaller ?ch dels af hvad Europa kunnat lig~ uppgifter t hvilka ar.nämnda'forenings
deraf el11ottaga. Inalles har Amerika l'under 8ekretel~are, mr Ne"~marcn,, .blifvit samlade
de faln åren 1872--1876 skickat tillE,aropa nnder en lång följd af är.. IYessa uppgif~er
o,mkring 58 millioner pund sterling i guld finnas meddelade i senaste junihäfte .af, »Jour~
ocll' silfver.· Återstoden af utbetalningarna nal of the statistical 'Society.», och då de
bar skett lned varor. VarueXpoIten frän äro af ett nlycket betydande intl'esset sä
Amerika har derför undel· ' sista år.en i anhåller jag att här få anföra någ,ra af
mycket' betydlig· mån ökats, under de tt d~m. De ifrågavarande uppgifterna sträcka
varu~mporten i betydlig g.r~d sjunkit.
sig öfver en tidrymd af 22 är, eller frän'
oin vi se närmal·e till, hvari Amerikas 1855 till och med lr 1876. De visa, att
export under dessa är b~stätt, sä vis:t}," det under dessa 22 är "Fillglanc1s iDipOl't oUPP.:
sig., att den till icke mer än en tiondedel härligt öfverstigit dess expurt, och ått OUl
utgJOl'ts af förä~lade varor, under det att man, summerar ihop alla ål'ens import och
nio tiondedelar bestått af råämnen,hufvucl- export, importöfverskottet uppgår" imedeltål
sakligen boom ull, spanmål, kött, fisk, ost, to~ till 58,' millioner pund för år. l\{an skulle
bak . och oljor ID. m. Detta visar jU t a~t väl kunna tro, att England under sådana."
t;rots af tnllskydd~t de naturliga pr9dtl~tions- förh§'llanden skulle' hafva nödgats' att nIad
vUkol·en fortfarande tagit ut sin rätt. Det .gt~lc1 eller "silfvel~ betala llågo~ del af detta
tlr från ~ råämnesproduktionen som amerika- ofantliga .Öfverskott ivaruimporten, nlen så
aarna fortfarande måst till hnfvndsakiigaste är icke fÖl'bållandet. Englap.d. har tV~l'tonl
delen hemta medel fö~ gäldande af jmpol~ten. -tInder salnma tidrymd importel'at lnycket mera
Jlelå ,den genom tullskyddetåstadkoIDna för- g'uld och silfver än det exporterat. I inpql':ändringen i Ålnerikas utrikeshandel består ten' af guld och silfver har nämligen under'
sålunda deruti. att alnel'ikanarne~nödgats af- dessa 22 al' öfvel'stigit exporten med i mebända sig en stölTe qvantitet l'åämnen än deltal 5 millioner pund om året. N tl kail
förut och att de måst· §,tnöjas med att ,i lit· Ulan ju invända, att detta ingenting bevisar,
byte erhälla en lnindre qvantitet europeiska ty ilnportöfvel'skottet kan luycket väl 11~fvn
industrialster, än förut. För dealuerikanskt.t gått i, afräkning å Englands· utländska fOl~"
ltl'betare,sonl äro sysselsatta m~dpl'odueeran· dringar.. lVlen om ,Ulan rldfrågal' taxeringsdet af råämnen; har denna föräp,dring· nöd· uppgifterna för den engelska inkom,8tskatt~n"
vändigt lnedfört, att de mäste al'beta' hårdal'e sä visar det' sig, 'att den årliga inkotnst.el~
,än lföl'nt mot en lnindre ersätb~illg' än den af de utländska värdepapper,' SODl finuns i
fÖl'\ltvanliga.
'
engelsmäns händer, för Dl\l'varande äl" vida
Amerikas betydande exportöfverskott uu- större än d.en val' för '22 år sedan. Af SamOltl
der ,de senaste åren bar emellel'tid af her- taxeringsuppgift61· synes vidare, att kapitalrar protektionister, i alla länder blifvit åbe·, värdet ~ lös och fast agendoul i England
rop:adt såsom ett oemotsägligt b~vis för under de sista 20 åren ökats Dled ch~ka 3 734 '
,tullskyddssystemets fördelar. Man har vi-, l11illioner plmd, således med ett belopp, 80ul
sat 'jJå detta ,expol'töfverskott och'sagt: se i i svenskt mynt motsvallar oinkl'i~g' ~ 67 lnit,ler· huru till följcl af. tullskyddet Alnerika liarder kronor. Detta tyckes just icke ViS1:l,
oupphörlig'en riktar sig, 'under det' att de .att England under den 'ifrlgavarande tid·
t\ufopeiska frihandelsstaterna äro på god väg l'Yluden minskat sitt välstånd. l\fan Ilar
att ruinera sig genom ett oupphörligen väx- emellertid framhållit, att det ~sktl1le val~'t
ande importöfvel'skQtt. Dessa hänvisningar synnerligast under de sista fyra enel~' fem
till -den sl kallade handelsm~lansen$ vittnes· ål·en, som,ett tillbakagående i dett~ af8~nde
börd' llafva under. senaste åren gjort ett egt rum. Man' har ~agt.; att' från och med'
'I'
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r 1873 h:lT Elglands' ekonQmisk~ ställning HAn har' i ~d~ttaarbete lumM'erat ihop l,
fi-"ämratll 9upphörligt och i en· mycket mäl'k- ena sidan alla länders import: och 1 anara
bar grad.
sidan alln länders export. "MedstöJ! af den'
Jag b~r eml1ertid att med nlgra siffror gamla te9!ien' <Jm hande~8bala:ns6n skulle man
bemt~e ,från Englands officiela itA-tist,ik få väl tro, .att de blda summorna borde stäm:V'isa,
och i hva..a...,. mån denna uppfattning ma öfverens säsom' debet 'och kredit i ,ett
bar slöd i de f~a förh§.llandena. Det riktigt bok8lut, eller OID det funnes n&gon
ar Vis881'1i,gen onekligt, att den industr~kri8" skilnad, så borde den åtminstone ligga i ett
.afhv:i}ken ~ngland lidit ända sedan 1873, öfvel'skott pi export&idan, .ty det, mäste ju
.tad~oillmit mycket elände inom nlg1~a af antagas såsom sa.rinolikt, att en del af de'
4e mest. betydande engelska industrierna, Bär- exporterade varorna gå, förlorade,' innan de
skildt iBom )tQl· och jern-ipdustrierna. Men hinna destin'ationsol'terna. Nl:l vilar det sig
detta o'aktadt visa de statistiska upj)~iftei'na emellertid, att är 1876 'utgjorde- alla ~ändel"
för ·lre'n 1873-1877, att åtminstone under export 32 1/2 milliarder, francs, uudel' det
dessA fem är det engelska folkets välständ att HUa ~äuders jmp~rt. uppgick till 37 1/2
i det 8tora bela. in~ral'e till- än aftagit. Det tllilliarder francs.. Importen ÖfVe1'8teg sllunj deen·gelska ,parbankerna innestående be- da e'xporten med 5 milliarder franc~ eller-med
lGp~ utgjarde 1872 cirka 39 millioner ch'ca 15 procent. Detta öfverskott i im·por..
PliIld~ oeh 11' 1877 befans detta belopp halva terade varor har' naturligtvis icke kunna,t
öka.ts till 44 millioner pund. . Här är sl- komma frln na,gon annan verldskropp. Vi
blnda eD tillökning af. cirka 5 millioner pund. mäste slledes' sö'ka fä l'eda pI, det, och det
Antalet pel'souor, 80m fl'ln, Storbrltanniens är äfven lätt funnet. Det ligger nämligen
,-Mmaar emigrerade till utom-europeiska län- uti frakter, handelsvinstel", assuran8er, CC}1u<
der, utgJorde '1872 210000 personer, ~en tage och pl'ovisi'oner m. m.:
'
lr 1877 e,ndast 95>000 personer. Tl'afikin· ' .Det kan ju ecksä' vara af .ett visstintresao
k-oBlst&raa på de engelskajernvägarne,'bvilka att se till t huru deDna export och import
kdc.oJUster ju ~ckså äro en eynnel'ligell be.~ gruppel~ar. sig pI, de olika 'vel'lsdelarne.
teekn~inde gradmätare för den _ekonomiska vi" undersÖka, huru dernied 'förhlUer sig, 81
&tälloiJlgen, utgjol'~e Ar 1872 ,3 24:4 ,pun~ visar det sig t 4).t.t inom Europa ~r det endast
pt" e.ngelsk mil, men är 1877 h~de de ~tigit nägra fä länder, 80m' hafva ett· öfvel'skott af
'sll il 0,48 pund pr engeltik mil." Den en-· export. Des,sa länder äro Österrike, Donaucelska' teUmporten är en annan sldangrad- furstendömena. "Spanien' oc~h 'rurkiet. AllaJDlätare, SO'lD. man kan tillerkänna stor bety: öfriga . . ·f.fte)' -'baffl\~~el'emot större import
detsej ~y, ilåsom bekant,. utg~r .te för· den-.··äi1 export. Summel'al' man ihop alla europei..
tor6 lt11 milnheten i England en lika. vigt~gska länders impf)l~t 'och export, så öfverabi"
kUaSUlluiousartikel 80m kaffe och Bocker hos_ ger importen exporten med circa 6 l /j milli·
0.88.' 'Denna import utgjorde år 187,2 127 arder franC8. S&ledes är det' .egentlig,~n pi
millionel· skllpund. men hade Ar 1877 stigit I Europas länder 80m importöfverskottet fall'l
, iU 149 millioner skl1pund. Detta visar ju, oCh detta är äfven lätt förklal-Ugt t ty det
att äfven under de sista åren Englands 'väl- är just de eUl'optdska ländernJlsköp·män· och
stllld i~ke har l n.ågon synnerlig mån minskats. skeppsredare,' 80m .' besörja största delen af'
Etter 1873 har e~ellertid, såsom nyss verldshandeln och den intel"nationela sj.öfal··
Däm'llde:s,' Euglands lrliga impol'töfverskott en.. Den amerikanska kontinentens exporti &n. mycket betydlig grad stigit,' och denna är deremot med circa 1'J/lO milliarder frauci
omsUndigbet har,gifvit de engelska protek öfverskiutande importen. Förklarin·gen· at
tiottisterD'& &llledniB'g till de dystraste förut~ detta förhållande har' jag redan förut' sökt
1Ig'• •~ef ra;rande Englands ekonomiska fram- lemn&. Man kan finna en ytterligare för~
tid. Med anledning' häraf kan det vara af klal'ingsgrund i. den 9ms~ndigheten,. att' un~
iotresa6 att uPP'IRärksamma nlgra nyligen der d~ sista 15 a 20 lren den amerikanska
6Btl1ggjol'da statistiska UPPICifter, hvilka skeppsfarten är för 11" minskats. Orsakerna
Iro .ynnerligen ~gnade _att gifva en klar härtill äro för tullskynd8systemets vel"knin~
:föreställning om den verkliga betydelsen af gal' sä beteckuande, att jag ej kan underllta
_al kallaJe handelsbalanden. En franl- att i törbigående vidröra-dem. Åtskilliga
atlen.de stati$tlker, professor Neumann-Spal- af de för fal"tygsbyggnad erforderliga förnÖ·
lart i W~.enj haT förlidet är ofentliggjort ett denhetel" ·äro '1 den amerikan8k~ tulltaxan b~
arbete . om Tel'ld8ban~elD u~er ål~ 1.~,7?: l~&,~a' ~ed; hQgatmporttullar,_ och ~riaoD. ä
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deBSå, föl'ntsdennreter :har\1& del~l;. i Amerika att -redan" Dtt &1ilel"tkanska bomllllsvarol' fun
betydligt stigit, e1tal- 1861, dl· nyss' näInn-nit· väg ·till Manchestel'~ o'ch att amerikanska
da . tulltaxa' börjadetillämpa:s. Byggandet yxor, blifvit sålda i Sheffield. Det är ju
af fartyg htll-deliigenom blifvit fördYI~adt, och inöjligt, att så· intl'äffa~ i enskilda fall, OCll
dretta fÖranledde'; att de ·amel'ikanska' skepps- ,häruti l~gger ingent!ug förvånande, om man
}tedal'ne btirjade' köpa fal'tyg från Eu rOI) a. tager; i ,betraktande de' abnorma handelsior·
Detta fram'kallade ätet·:'; klagomål från de häU:tnden, 'som' för närvarande äro rådande
atDerikans-ka . varfsegarine," som nu -i ain ol'd· i England'.' Aftid'ningai;nes bel-ättelser under
ning l~opade pl skydd.. Detta skydd gaf.s de- 8ena~te månaderna hafva' vi Jtt sett, att·
"'dem -, ocks§, .genom bestämmelsen att' ick.e an· clet finnes engelska fh\lI.1or, som, för att u-PPl'ätf·
fra" faTtygJ' il); de, ":Som äro bygda å am·e· blllaen b!idergt~äfd aiIål'sstälhlingo,införskl'ifva
.r-ikanska varf, .fl, 'seglå undei' amerikansk tast efter låst af dYl'bål'a val'Ol'" som betal41;g
ftag~å. Den natil1'liga ·följden häraf har met! v~xlar pI,. tl;e"månader Gen hvilka vid·
blifvi~,' att den - amel'ikanska handelsllottan ankom!ten .till ' Englanclsäljas 11lot kontant
sedermera 'otl'ppbörliA"en minskats, 's§' att i till pl'is,som ofta;' betydligt understiga in·
stället fÖl"; ått 11- 1861 aluel'ikanska ·'fartyg köp Spi'iseJi å: export91·ten.
'
-~~~t>rjde 75- a 80 'pI'ocent 'af Amiri~ag ·utri·
Me~ om man går tUl de statistiska upp'
·keshåndel, gå; :l1u . endast 30 procent af giftel'na, så vi8al~ det sig,. att fal'an ick-e· 'är
,enna .hanået med' anlsrikanska fartyg, un· så '8ynnerligt8~ol"föi· de nämnda enge~8ka
'der det ,att 70; proc'ant bes:örjas af europei- indtiatri~r,iia. . Det visaT· sig nämligen, aU
,'~ka. Äfven vinsten häraf går s'ålnnda till inom : maskinindustrien - ' ex1'o}'ten af nut
Europa och 'ökar desslrl1:ga handelsfordran skiner 'är Ju'St ett ODll'åde, del' Allierika sknllf
·ar Amerika..
häfda', ~in öfverJäg'8enbet - . hal- under il

.-', Gl

vi

nu vidare till de andl'a vel'ld,de· 1876 exporten" från England uppgått tir

'l~.rIie, 'sl visar

'det sig,' att Asiens expol't
ötvel'stiger: dess: impoi·t·~ med cirkla 1 2/10 mil·
tl'a1\der francs, men förklaringsgl'nn~en är
~ lätt·· fnnneI.{. England har länat 'cfantliga
. J.c"apital till, britiskå Indien, och först un·(tel" de aista· åren 'bl:tfva' dessa ,k3f)ital börj-at. :·gffva n1g1t ti1lbaka. DeD'na>lter~etal·
ning:.,kan endast' sKa genom ··export af vaTor~
Afrikasexpbrt,öfvei'8kotf äT helt ringa, näm~
ltg'en end'ast 100' ~inionel"~ .fl'ancs,.oc~- .Aii~
J

7'620 000 "pund då den:' frän' Amel,rkpen
dast uppgickti11 1 480000 ptl'nd. G,l vi öfve'
till jern och jernmanufaktul'er, så utgj{)l'ire ,&x
pOI'ten. ~eraf ål' 1876 frän: ;Englarid 19miJ
lioner pund, och' fl'ln . Amerika 1 millio'
pund. 8e' vi vidare' till, fiurit det tö;rhiille
slg'.maå boillullsvarorna,' så exporterades d~]

af 'uI1'4:er ·samma är 'frAn Eugland fÖl' tl7
m,illioner pund ech f..än Amerika för 1\
lD.illion .puntl. :, Dessa 8i1fl'or tyckas .i l1l
6traiiens~xport. ~chimport··~~!.vä~a ungefäI' icke "antyda; att· ;den' eng~18ka in,dustriieJ
·j,bltlt. Det är säledes e~dast" E'urojT.asom . öfv~r~ägs~nhet kan sägas sjunga pI, si-s1
ll'Al~-öfvel'vigt af impoJ't,·· under det att qe. ver~en.'
i .,
öfriga ':verldsdelarne ,baft,ä en öfverv-ägandJ : Jag nämnde DY~$ handelsbal;ansen och ,de
export. . . O,l'sa]rerna till d~tta fÖi'b§,llailde hal' betydelse" men g'lörnde då att meddela nig:
Jåg 'redån förut sökt 'visa. ' .
iaf~ee~de .der! mycket upply·sande 'si1rrc
De' .'d~stra spädom'31'ne i af8~eilde 'å~en hvilka' just -i dag wblif~it mig'glf~;a,.af me
t~ge~ska ; indu'Strien's fr~mtid, har maD.. emel· lem'·ai-,·denn'a .-förenlugt. Om .man med. kOl
r,rtiå ,velat, stödja äfven pi' andra 'grunder mer8kolle~ii llppgiftei- om S'variges. utförs
Ilt'··· dem, som stå, i 'sammanhang- 'med-- den oc<h inf(h-sel jemfdr de Utndel-S' h6udelsberi
tf . k. bandelsbalanseD~ Man b:al"sragt, att' teiser, meu: hvl1ka vi stå i, förbindelse,
ltDiinston-e två af de vigtigaste engelska 'in- visa sig'Dl,gr'~myeket~ anm'ätkllingsvirdt\· -s~
d1,1stri't1rna, näinligen, Dbmtins~, ocn jernföräd-\ nader f import.:' o(;h eXpol,t.luppglfterna. f
lin,gsind:ustri'ernå, Järö stadda' ~ ett' "mycke~ luild~ -finna ·vi <af kommellsk6~legii berätte18
mftrkbart tillbåkagående, under' det att i attvä'i-c1et af Sve~ige~ ~:lpo'rl till ~ra~kl'j
Amerika idesså industl'ier befinna sig i 'en är 1876· tt~gjoi"de 253"35 t)'OO krOl1'Ol"; u
'- krattig uppblum&trin,2", och'<mali har p'å grund glI' IIia~ "till de' franSKa berätit~lsel'tna;
blTåt .fÖtutsllgt, -!J,tt den.' ti'd' ej" kan .vara af.. vtsar -det sig, att' vid .anltöIDsten till de fr
llgsen, dl inom ?nitIitn:da in<l'nstr"ioDll·äUeI1, en·" ti~a hamnarna hade ;'d.eilna'varnqv.Etntitet, ,ök
gef$männen' 'skola' å;tminst@ile på de~ främ- till ett v~rd .~ af 'cir~t.t 07 "millioner ~t~~U
,manfte . marknardetna ''tiöugas' vika 'Töramefi~motsvaranlleomkrillg'4(;)' millioner "krot
kaliå1'lie. Det har till'" och 1lte'd framhållits,' Se vi vidare' 'P~ ·Svel~~Jes -imp~r~ fri~ .F~a
!
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tör atl1ll,ma Ar, -s1 finn,a. 'vi 'densamma lnlste undel:kaåt~~ ~ig :för, .ått' ~ö!ml den' ~
llgt de Ivenska uppgifterna 11afva uppg~ått 'dl'a, ko~tr~hent~n ...tiH m()t~~~rande eftev~~ft:6r,
, t n ett' värde . af il 6()! 000 kronor, ,men Men nar ;detta lCopsJå~nde. t111 \Dlgon t.id~~rt·
ma, varuqvantitet· blef- vid afsändandet gått t , 'så m·åst~ det j~' ko~ma ..del'hän;'· a~(ell
f 1D de frausla b,
rn.e uppt8g~n ~ till ett elI,er .annan: ,af de ;makter 'som ·del'i delta·
irde af endast 9 4'32 000 kr{)1101~. 'Onl vi ga i(}~{6 vidare har Råg·et. af..:yil'de ·atf .gifvlt
nn mmanslä dessa siffror ,för. att se, ;}lur.u if.·ån sig; och 'då. ;nläste dell lnakt:e~ an1tiligen
al loosen ställer siri så vi~al" :,det 'sig,tag'a 'steget ~ ~filllt . ut g-eItojm 'att ÖfVf,l~A/''tiU
,att' Sverige under li': 1876 hade i.' .sitt 'varu- ~tt rel1t'· frlbande1Ssystem,: lell:el!; också 'i~ leBtigt
n~tbyte med Ft-ankrike ett expol'töfverskott en- het .lued -llvad furst Bismarck ~u tillrädt
ligt de svenska uppgifterna af circa 14 mill. Tyskland - stryka ett, bredt fjtreck' äfver
kroD&T m.en enligt de franska af 31 inill. all~ sina förut gjorda tullnedsättningar och
krOJlor: Ännu stöfl'eskilnader visa sig i ånyo lägga imp@i'ttullal' på alla varor. sä att
de respektive uppgifterna aug äende SVeriges man ånyo kan
~landen ,full ~f trulllf, 80m
val'uutbyte med England und~l' samma år. kunna användas vid bIifvande underhandlinExporten från Sverige till England uppgick gal' on1 nya bandel$tra1ttater. _ Ett syst~m'
nänlUgen enligt de svenska l~ppgifterna till SORl leder till sådana l'esultat måste natur-o
et.t väl-de af 120 millioner kronor och enligt ligtvis förr eller senare ofvergifvas.· Men',
de engelska' uppgifterna till 143 lnillionel' SåSOUl att öfvel'gängssystem kan det Dledföra
gODO.·, under. det att värdet af hnpol'ten från vissa fördelar, och det t6rde ur denna syn..
EDgland till Sverige utgjorde enligt svenska punkt äfven fortfarande till någon tid vara ",
uppgifterna 98 millionei- kronor, min enligt behöfligt. I de land, der protektionis11.1e11
(le engelska uppgiftel'l.lR -endast 70 millioner under den senaste tiden vBnnit terräng, toi-de
kronor. Handelsbalansen ställer sig sålunda derföl' . frihandelns' vänner tillsvidare hufvud..
IJl det sätt, att, enligt våra uppgifter, vi hade sakligen inskränka sina bemödanden till att
ett ex"ortöfveJ:skott af 22 milliout: r kronor. 'söka genonldrifva handelstraktaternas förnyan..
BIen enligt de engelska uppgifterna hade detta de, och det finnes j u g'oda anledningar att hop- .
öfversl{;ott vuxit till 75 lnillioner kronor, pä~, att dessa benlödanden. skola röna fram",
Dessa sUfro)' visa ju tillräckligt, huru litet gång. Vi hafva visserligen nyligen sett, a~t
i mpol't· ooh exportuppgifterna i och-för sig den protektionistiska agitationen lyckats för·,
betyda med hänsyn till det internationela hindra förnyandet af handelstraktaten mellan .
VQrubfteta ekonomiska. ve~:kningal:
..
Fl'ankr~ke oc~ .Österl'ike, hvilken tillän,da~iok'
Jag hal' l'edan alltför lange tagIt herrarnas den 1 JanuarI l år. Men denna hastIga s~...
tllamod i anspråk och jag borde derför lln ger har äfven inom det protektionistiska lit·
sInta. Men des'sförinnan anhäller jag at.t fi, gret uppväckt en viss orolig bestörtninr. .Man
Dled några ord viaröra en Dlycket vigtig . har både i Österrike och i Frankrike redan
pli'D'cipfrlga, som står i samlllanLang mea de börjat komma under fund med,· att den fram·
öfriga ,handelspolitiska spörsmålen"
Från kallat en hotande förvirring i de industriela ~
pl'Gt&ktionisti'Sk sida göras, såsom förut blifvit och kommersiela förhållanden~, och de båda·
'Jl~,JnDdt. i närvarande stund stora ansträng.. landens regeringar hafva med anledning häraf
ningar för att förhindra förnyandet af de i dessa dagar funnit sig fÖl anlåtna att åftilländagångna handelstraktaterna. Äfven från sluta en ny tulltraktat för ytterligare ett lr. ,
fl'ibandels8ynpunkt 'kunna åtskilliga invänd.. Denna tilldragelse har sålunda gifvit en snar
Dingar gÖl'as mot edet pl'incipielt riktiga i I bekräftelse' åt riktighen af den uppfattning"
hela, tnlltraktatssyste'118t. Ty vid sidan af 80m den bekante franske nationalekonomen ':.
det g-agn~. 80m tulltraktatel'na åstadkommit, Lel"oy-Beaulieu utta~at i 'en af honom nylig~n '.
hafva de tvifvelsutan också medfört en' be- publicerad artikel, som äfven af svenska tid·':·
tydande skada derigenom, att de .framkallat
ningar återgifvits. Herr Leroy- Beaulieu hal' .'.:
oriktig uppfattning ~f tullnedsättningarnas nämligen i denna artikel yttråt, att, fribau-,. ' .
·'ndalnä.1. ,Vid åfslutaIidet af en handelstraktat delsideernas 'seger mähända skulle bäst o'ch.. . :..
öker naturligtvis hvardel"ä kontl'ahenten hastigast befrämjas, om pl'otektionismen 'fick:' .
attvi~na fOl~d~lar .~ör, sitt lands eX}J()Jt., ~ch·lföl:Dågon ti~ komma till väldet i
eu~~o . ~. '
han koper dessa fordelargenom nedsättnln- I pelska staterna. Ty derigenom skulle' inonl \
~ .af sina. egna importtUllar. Tullnedsätt-I ~andel~ och indust..ien· framkallas ett. sikao- .
mngarne el'bl1Ia dengenom karaktelen afjtllskt tlllständ, att man snart skulle nödgas
nredgifvanden, hvil~a hv~rdel'f\ kontrahenten: återgä till frihandelssysteQ1et LåtoIJl ofJs

U

,

I

'r;..

11

en

de

-12elUellertidhoppa,! att ·de eUl'top"iBka folken sanlhet i lidanden.. Men'· väl kUllna' menni~
. ikola besparas .smärtan och vlllorna af denna sko]!na genom Sillå fördomal~ och lidelser be•
. .vlldsamma ·kur.· Äfven i 'de för närvarande röfva. sig biståndet af den läkedomskraft, 80m
inom bela den civiliserade ,·verlden känbara lig-ger i denna samma solidaritet, när den
verKnin.garne af lIe senaste· Arrens ekonomiska· rätt uppfattas sisom en m:aning till bevaran~
rubbningar ligger ju en ny plminnels6 om det af f~eden mellan. folken och tilllstad"
.den solidaritet, 80m förbindel- folien. Det ko.mmande· af en allt närmare s.ammanslut.
atlr&j i Bleuniskomakt att lYadra ;nenna 80-1 ning bAde i arbetet och i njutningen ·.f ar. l1dal'ltet' att göra ai(r glllåndeslsoJD gemen- !betets fl'ukter.

Några ord. om statsjärnvägar ooh enskilda
Jarnvagar
.
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aJ P.fNNERSTEDT.
D·en starka ekononliska kitis, som sedan
lIe1"& Ar tillbaka hemsökt nästan hela den
eivillserf),de verlden, har sås'om bekant äfven
1108 OS8 framträet. 'på ett särdeles kännbal t
sätt, och under trycket af ögonblickets nöd
hår mandl'ifvits att söka utfinna, hvilka
orsaker hafva frambragt denna kris, och äfven
att· sträcka haDden efter den hjälp, som synts
när<mast och lättast erbjuda sig. ' De lleste
tOl'de väl nu erkäBna, att, en af de icke
minst verkande orsakerna till det ekononliska
tl'yckAt har val'it, att man i de :flesta länder
och särskildt hos oss vid byggandet· af jäl'nvägar öfverskridit de naturliga gr!tnsel', ·8om
a.f den ekon~mi8ka li~relsens motsvarande ut·
veekling och af tillräcklig ..kapitaltillgäng
utstakas och att man därigenom rubbat den
&k-9Bomiska jämvigten. Man har skapat en
. mängd af jäl'nvägar, hvilkas 1'örelse ej är
Dog stor att betäcka ens räntotna på de
skulder man åsamkat sig, och man har bokatalligen fastläst de nedlagda' kapitalen, eme·
.d·an4e llesta järnvägspapper ,under dylika
.föl"hAllanden bafvå ett ringa, somliga icke
enrs något värde i marknaden, Ingenting
har llnder dylika förhållanden kunnat, 4e1s
för' 'de lidande jär~vägsbolagen själfva, dels
.för dem 8omförsttäckt· dem medlen, ligga
närmare. till hands än att, såsom' ll1an hos
088 81 1äDre vant sig, fordra statens mellanko:mst i en eller annan form. En af dessa,
nimligen att ataten skulle inköpa ett större
eller. mindre antal af enskilda' järnvägar,
har Sål'skUt slagit an, emedan man här trott
lig klulna lberopa ej blott det negativa mo·
tivt't af de enskildes nöd, ,utan äfven det
'.o&jtiv,~ .af vitften 6ch fördelen för landet

att begagna tillfället att på:' hva.d, .m~·~,ans8r
fördelaktiga vilkor utvidga sitt statsjärnvägssyst~m. Man har tämligen ,hastigt ö'fverty..
gat si~, att. Btatsjäl'nv~gssystem,et ~ger afgjorda företl~äden fl;alnför' , enskil4~ järnvägal" .
eller att l~minstoBe, äfven om det blandade'
systemet i sig ej är olämpligt,. 8ta~en dock ,
bör draga under sig l1e1'a lini~r, ,.än aen re;,
dan· eger. Det enskilda' intresset hal' tyckt
sig sammanfalla' lned ett'· statsilltresse . och
däri hafva funnit ett ~erji,ttigaDde... SåSOlll
ett ytterligare stöd för ,äsiktens '~iktighet
hal' man hänvisat till en ~otsVl\rande törelse
i andra länder, och pI, ,grund af de et8mpel
man framdragit på, att 8tatsjärnväg,~8ystemet
i 'nägra af dessa utvidgats, har man uppstält det antagandit, att i större ~elen af
EUl10pa skulle den ~lhnänn'.a meDi~g~n röra
sig i riktningen af de. ~riskild~ järnvägarnas
öfvergäende i statens hand.'
',.
Den stora betydelse, som järnvägar.ne eg~'
för ett lands utveckling såväl r materielt
SODl andli~t hänseende, gör. det ·fÖr '.bv.arje
person)' som intresserar sig f~r .~itt lands
framtid, nästan till en skyldighet at~, där5,t
egna en allvarlig uppmärksamhet. : ,Och den
fräga som nu föreligger, nänlligen.. att staten
skall. utvidga sitt järnvägsnät genom inköp
af enskilda .järnvägar får. en särskild vigt·
därigellom, . att den, måste .utöfva .' efl' .' ~tOl'
äterverkan på våra finanser. M~n .~en· är
icke häller. utan en· stor ekono.misk betydelse
genom den stegrade in1iytelsfj, som. staten
får öfver: hela det industriella och kommer·
sieila lifvet, ty den som reglerar transportprisen har ock ett väsentligt iuflytande på
hela den mater~e~la ~~vecklingen. Arf .de~~f\
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'@fsaker ät' det som vi tagit till ol\det i af- l Redan 1'836 (sex ir eftel· fÖl~8ta jttrJi"lgeu8
sik t att lem-na ett ODl ock' l'i-ng·a bidrag till 'I ö'ppnand~) väcktes i parlam~ntet f1irslagatt
spörsm'11ets utredning. Vi hafva först sökt! reglera det.ta nlonopol i tid, ty couce'9sioD15~
efter de bästa källor vi kunnat för tillfället! ansökningar förelågo samtidigt på ett' ~1l1

~tk.omnla *) gifva en sammnnträngdsklldring !lllanlagdt l}elopP af .40 ,millioner pund st
af, järnvägssystemets utveckling i åtskilliga I~Ien 'saken gick ej igenom, bufvndsakligen
:tlldl~a rl.~!1~er och särskildt af den sträfvan Iemedan allt admin~strativt förmyndersk~p p~
till ' ett .. ~entraliserande. statsystem t SOll1 på ,: ekonomiskt olnl'åde alltid haft d~lig klang l
flera häll ::.; under sista, tiden fl'amträdt). och Britiska öron. ,Emellertid växte nätet med
af de orsåkel'" 80'm· härvid varit förnäqlligast fal-t och förde till fOl'tsatta. an,g)·epp i parIaverkande. Därefter bafva vi sökt i korthet i mentet å' systemet., 1844 tog regeringen
teckna jär.nvägarnes .utveckling· i Sverige,! själf ,'- ini~iativet till e reform;, hon föreslog
d~as finRn$i-etla~ resnlta:t:'"oclr ll t}val'andlr ,ek~, rgO'n()ln'G]~d8ton'e" som mr .gjorete- s~ .första
lloDliska ställning salilf' åtskilllg,n:' 'af 'de fel j lärospln sonl stats'man, att" man skulle. uppoch ,brister,. som lned verkat att framkalla de tä~tas'äkra kontroller Ulot onödiga konkurnuvarande svärigbeterna. 'Till sist baflra vi i l-ensban;ors anlägg-ning, och att man icke
inlå,ti~ OS8 pi uågra korta betraktelser öfvel~ l skulle tilläta salnman8la~ning af bolag t utan
'Jä~'nvägs~ä$endet i allmänhet,: särskildtför ,l' att också de salnnla ingingo på, eftergifter i
att undeif~Ökat om det ligger -j dettas ,natur, ! det ällnlännas intresse. Så sta:rkt val' aOCK
atl' det ,-skall val'~ .ett sta~ens' angelägenhet, motståudet, att nä:r slutligen 'ell lag, gick
'och- om: ·d,et :g~ledes äfvell f'Ör- ·salnhället', V()l-e i'genonl, ~o'm till.ade '~-egeringen l'äitt att l~vi
-bide .~' fördelaktigt ' och }'iktigt, att man alt- dera t(tfifel'na och inlösa banor, knötos ~~1~·
iner . öfverginge -till ettstatsjä,1'Ilvägssyste1,D- j vid "Ukor, S01n ej litet fårsvagade lageDs
- " , .
.
i betydelse.
'
,
I.
j :Den ()inskrällkta frihet hvaraf spekulatitl?
. <".;
.:.;,.
.
'...
nell fått njuta förde slutligen till en frtl)(~
J o/f.n1JJtgssystem@ts utvec~l~rtg ~ .o::ndrl!. lOtn- tansvärd kris. Den förebådades. af en spe",
tkr och. te~ilen.ser ~ t~ll statsJarnvagssy- klllation öfver alla gränser. Under de 18
slemets u~v~dgn1Ing..
lren 1826-44 hade pal"lamentet beviljat
" I Fngland ~ar Järnvägsnätet. fAtt ntbildta concessionel' för 80 millioBer pund, men ,fötsig, P'å, e~en baud, s~ lån:gt 80m bebofvet af de 2 åren 1845, 46 rusade denna, ,siffra upp
binOl', ': tillgång -på kåpital och lusten att till 19-2 millionel', 'och conces8ionsansökn:jn~
8pekn~ra:·det· lnedgify;it.
_garna hade ensamt för 1846 l'epl-esenlterait·
· :Red'ån', tidigt '.fra:mliöUo dock tänkande be- 350 millioner: En v'åldsam kl·is bl~öt hr.~
'trakta:i'e.. stt -därest' iCKe statens rätt tillräck- alla 'järnvigspappel' 'föllo nled oerhörd 'fal!t
ligt toges tUI vara, kunde det,~ allm'änuas in- och fallet 'Var så stål'kt, att, tio ,år fdrg'lftg6.
tre'SS8 en, rång blifva lidande. Ty det visa- innan kurs'en' å deln började ått tegelbu.d~t
de 'sig' Bnal't, att, lagen: 0'11\ den fria - kon- stiga. -Likväl föll clet ingen in att -staten
kurrensen hade l-inga tillämpning 'på järn-' skulle tra4a emellan, utan ki-isen fic'k gen~o'm·
~ägårne, och att dessa alltid mer ellel~ min- gå -sitt' naturliga fÖl~lopp. Det 1"8;1- efter denlire inlleburo.· ett· fak;t4Bkt monopol., Den fö- sathma 80m. den sammansmältni,;tlg af' de talrestäl1ning ;man till en' bÖl'Jan hystA' i Eng-)'ika 'bolagen', hvilken uIld'er de sista i,rtioti"
l an,d', att. kilhkul'rens på banan VOl·e ~ö.ili~ dana k'arakterise1'ar Eng:elska järavälgttrn:es
et ~: .v. s. - att den skulle; liksom en älltnän .historia, 'började försigg~ i- st&r skata. .Den
Iai~8.äg stå' öppen .,för en· hvaT som ville var -ett naturligt ttttl-yek
tet al'lmälnt 'er·
då!·! frakta, visade sig vara en fullitändi-g kända behtifvet af tranken~ oIörbindradeöfver~
illaston... ·Och den ""naturliga motvi-gtt ' ,s(!)'m gång ,mellan' olika 'panor och· 'af in~sikten J
låg i ,ooncession'-af ~onktlrrel~aride, banort ,be-att konkurrens "pi, järnvägB~mrådet mäst4
fans Sliart väl'a af -sammca natur t ty bolagAD antingen fÖl~a tUl öfv:e.rensKoIIHueilee~l- oc~
drefvos ovi~,korligen af eget intresse att inon} till ruin. De väldiga ·agglQmel'atiorie1·,---S(}~
t{,()l~t' ])1, ett' eiler ånnat ·satt förena sig, "enda sålilnda uppst(j~lOt togo docik slutligen "e~: ~l
fö'13'fttSn" af l'enä: ko;nkul:i·ensbanöi's':anläggning dant 'omfång, ,att -ni'an började frukta ·at
v~r oftast ett onödigt bortslösande af ~ap~tal. en för' 'st~t och lan 4. f~t1llig jänivägso[i~af;k
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d~t·fö1j4~tle vånt .sp~~,1minamed citat~r·af :det: skä1et; :att vi t~kt:attilå Uilp,skUe
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af ,e~~ul~ständig fÖl~te~kn.itigJpå de l(ål~~r-·~6m'vl~~v.a~d
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alle u,pst1. Regeringen f,th'eslog, Ar 187l, na<lep.,~ ,~. 9ch .: de·. 8t~ra bolag, 801ngenOllt.
• ett utsk{)tt af bcgge parlalnentshu.ien samma:ll'smältuiugal' bild~t~, besitta ,på grund'
:kulla nedsättas fä 1". att underkasta fråg'an af ae oerhöl~d~ kapital .:soni ~ de·>represelHata
eJl .grundlig nndersökni-ng.·, Det v~r.-, ej tln mak-t~ ..som i D1ånga" fall. gÖl~ den},' till
~lrt för detta, att i det vidlyftig'a,', ~e- herrå.l", öfv~i~' de frågor, som beröra deras i-u·
tänkan-de, sonl det följande år afgaf, upp- tre~sen~ pock" må ~ man ej föreställa sig, att
räkna en luä'l1gd .svåra ref~or' i det .be-de, i ·'sinaanordningar .för 'dri ftf.\n, sJtrskildt
st1:e1lde systenlit~ men hotellledlen VOl:0 ej i :sin~', tar,iffbestämmelser, endast bebÖft råd·'
lika· lätta att fiuna. ]'ör denradi~a~'~ tös" frlga eget godtyoke, så länge de hålli.t· sig
niDg af frågan, 86111 samtidigt fÖl-orda~~s'af inom gränserna för' de. nlaxima, "soinconces'~ :
. Digra organ inOUl pressen och af åtskl1;1iga sionerna uppställa. D.et;· har' visat ·sig, 'att
bandelskamrar, nämligen', att :, staten sJiulle den allm=inna ,rörelsens intressen nästan all..
inliisa alla Järnvägar, var det', ej ben~get. ti d förmltt bolagen till tidsenliga reformel' **)
Och dessäsikt, att ~»m~p. _, ~<jrde lenl)~la lt af det enkla skäl, att j.ärn~ägsool~g:en, lika,:.
metlborgm-nes' .fria företagsamhet både att väl som. hvarje annan pl~ivat&p~kUl,atiQB, 'e,j "
~yrra oeh att trafikera jär~'v~gal-'-, omf~tta-kan uudgå att inse den vä~@lvel'kan,i
des tydli
af alllnänna' ~~ningen_ Resul- hvilken ekonomiska intressen stä till '.~var.~ .
t.tet blef
'en :af l\~gel'lngeIi ~1:.1873 ·fram- andra. Transportens intensitet beror·,'Ii~:tnr·: ,
lag4 lagom insättande .af en $äl~~kild kUDg~ ligtvis på· produktionens och konsunltione1l8 -Hg k()m.missioD. nled vidsb'ä'ckt b~fogenbet att styrka; ,tariffens uppgift är att fÖ'1~lika detta.
kDntrollera och döma lnissföl'håll~ndena, vid intresse med' det finansiella af, högsta. ,vJust ",
jlrB'\Jig'arue af !)arlåmentet antogs.
i 'nadlagdt kapital. Å and1'a sidan "står ~j
R~sultatet -af pl'ivatbansystemets använd· staten så värnlös, 80m lnan oft~, ,ätl.s att,
mD.g.~ i 'Stol'bi'itan:ien var den 1 januari lr ISägcl. Parlalnentet kan ;bevilja ~ kotik;ul're·
1874 att man för en kostnad' af 14 8-55 rande bantu' 9ch bar upprepade gänger gJort
mUL fl'anesskafi'at sig ,banor af 25 892 kilo- brok af sin rätt. De i CODc68sionern~ ,'satta.
meters län;gd. Af de·s~a föll 18 804' ensa~t tat'iffmaxima-' kunna .l-elidel'as .af parlamentet,"
plEl!lgiland, och öfver s/4. af, dessa ,voro 80m ocks! uttl-yckligen, förbehållit'. 'sig att
aamlalle i händerna på 10 stora bolag. Net- ! bolagen skall underkasta slg de framtida
toåehllln:ingen har fl·ån 4,19. procent år 186Q lagar .som' det kali. utfärda. l'lindl'e· betyder
.stigit till 4,7' år 1872, för att äret därpå a~tstaten eger inlösa järnvägar 21 år eftar.
fana till 4)59. Akti~eegarnei vinst, 'som är, deras .byggande för ett. pris af 25 gån~er, d,e 3
DllO't aBn~t, bar,. om vi blott "fästa oss vid sista lrens ,~edelutd:elning·(understiger delUta "
det el1·g:elska nätet, varit ganska olika. En 10 proc. bestämmes priset af, skiljidoIii:are).
fjärdedel halva fätt iii:gell utdelning eller Ty man harbärig-enom egentligen velat skyd'da
lUld:er a proc. en åttondedel 3~5; en (iärdi- kapitalets rätt. ,
,
15-7; en aiinan ~järdedel 7-,'8; enåttonDet inflytande lom staten kan gör'å:gällande .
el 8-18.
.
~'. . bar dock ej kommit till nÄgoil'stal'k'utöfning•.
Vi se sålunda" att privatbansysteniet för- dels dJti'för att belagen ega, en si: iLJtk~tig ,
mltt .:Ikaffa 'Ellgland ett stoiartådt' bannät ställning,' men dels och hufvudsakUr~n ·d,ä'l-··
OOhatt detta vi~al' si:g u;r finansiell sYonpunkt f.öl· .att dessa .nnder, den oft'~ntligal nieiliageBS;.:
vara ett pI, det hela vinstgifvailde företag.. tryck och iakttagande af egen' fördel." själf;va· "
. andra $id,an swknar systemet :ej upp.enbara i, allmänhet :sökt Dl-otsval-a tiaensbebof.:· .V-is· :
refvor. ,Redcan däri·· att alla eoncessioIier be- 'sel'ligen böj-des i sammanhang ·med' pal'1a·, :.
ha· dtas i parlamentet ligger: en ~betänklig mentsun(Jel's,ökningen år .'18.72 ett· starkt ''t".P ... '
o1I&'&llhet;. ,en frAga. af ekonomi. sk .,art' Ull.der·,· om olämpligheten af.' helagens . niODOP~l. oah: '
gir dirigeoom en· p'olitisk' behåndli'o,g, ,och, om deras' tYI'anni, 'OCJl att .detta 'end'ast;·kunlle. :'
l1tclfterna fiS'!' att drifva saken igenom iafvändas' genom 'att staten öf\~ertoge. bånorna·...
parlamentet stegra betydligt anläggri~!fgskost- ! Men ,denalbn:inna menJri'~eu .i England' tl.t-~·
I
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, Fra&queville (l. s. 270) beräknår, att bolagen· i utgifter för concessionoch bekämp'abdeaf' riva.. ,"
liserande f6tslag i medeltal. utgifvit, för hvalje kilometer i. parlameRtskostn~de~ en ~ 8UDl.Qla:::
af N)~ franes.
.'
',' .. '
,
..
. ".
) .SI h8tva. tredjeklass-passagerare fått· tillträde tUl'~ nästa'il ':.alla'sniHltAg; att dett.a \oakt~dt :~.
kO~steD st.~~ts, ber?f derp.å,. att: befolknin,gstätheteJ;l ..är. i England så sto~. '~ågep~ h.a8~igh~~·· ,
ar mg~!1&tå'tles så stor SQUl, l 'Engla.nd och -har quppijor~t .stegrats.. Go-ds'ets· eXpedlerrng ~~ker .
bceltädea med sådaIl 'sna~bhet,'
': < ' . , . ; : : ' .
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fiig' ej i den riktning, att missforh!llanåena: vOl·oså svåra, att de' endast genOD) detta' rådikala botemedel kunde lÖ3a.s.
Det engelska folkets nyktra, praktiska sinne
tog' snatt ut~itl 'l~tt, och det stora fl.ertalet
l\ttalade' 1Si~ mot hela planen., Det var na-
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bIef rege1 ingens sak; ~ staten .bekostade de
grulldläggande. arbetena (~sous struction')1
bolagen' lter öfverbyggnaden och Inaterielen
med rättighet att ombesörja tratilten; på den
senares' ol~dnande fick st3te~ ej ett obetydHgt
in1iytande genom den reg'lemente~·ingsrätt..,
som dan i concessionerna förbehöll aig. R'evolutionen 11' 1848' gjorde ett afbrott i järnvägsbyggnaderna, och under republiken ~Jord~ man ett försök' att inföl:a statstraftk pi
~tskilli~a banor, b~,ilka l'åkat· pI, obeståncl,
FlJrsöket alo~ dock illa ut och har säkel'li·
g6n bidragit till den starka tnisstro man i
Frankrike hyser mot ,statens förmåga ått
trafikera. och detta i trot$ af d...n fl'·ansmän:
neD medf(jdda fÖl'mAgan att administrera oeh
9

turligt, att i det land, fl'än hvilket själfstyrelse
o:c4 frihandel stam'ma, man' ej kunde vara,
benägen för ett' steg, som gick stic·k i 8täf
. mot· nedärfda grundsatser och vanor, oafsedt
dess vldliga finansiella utsträckning. Alla,
. SOUl 'värde,'n,de den frihet., hvilken i ål'hun·
draden vårit engelska folkets lott, betraktade
med farh~ga ~ den ofantliga makt, -som skulle'
härigenom concentrerats i regertQgeus hand.
Och otvifvelaktigt skulla .ett .statsnät al
~l6 000 kilometer med 6~1 här af 200 000 va;nan vid att af staten a~ministreras. Kej.
tJänstemän och arbetare inn~burit' en full- sardömet, ifl'igt att genom de ulateriela in:ständig 1"ijvolt1tion i landets författpin'\t och tressenas befordrande komma folket att glö,m;
förvaltning. Till och med de mest r~dikale 'ma förlusten' af sin politiRk~ frihet oc,h att
kämparne fÖl- föi·slåget fruktade för nlgot på alla sätt förskaffa dJ.t nya statsskieket
d~likt och vUla att ~staten väl skulle" }{öpa anseende, . grep kl'aftigtin' i ordnandet af
.nen öfverl!ta trafiken lt bolag.. Därför har det fÖl'lamade järnvä~sväs.ndet. I stället för
frlgan 8,J;l.riu, trots det att dess anhängare 70 smärre spridda bolag kapad~s sex stora,
bittert o'ch 9ftast ogruridadt fördöma det nu- m,ell:tn, hvilka det' franska j~l'ilvägstel'ritoJ'i~t
vårande' systemet, icke gjort, nAgra framsteg, fÖl'delaties. CODcessiou8l-pa förläug<}es IJ~ 99
, B:å.de" regering och parlament hafva uttalat är, hvaremot bolagen Il)~~te. förpinda sig ati
2lg, mot detsamma, och det senare förkastade bygga en mängd ,', sidolinier. N,ätets ntvid,g.
1 april 1874: med stor majoritet förslaget att ning och trafikens: tillväxt f"ortgingo . med
ln'köpa
Irländska järnvägarna, ehuru liten- Jämna steg. Efter 1856; .~ 7 ärs kris in,
beten .af nätet icke· gjorde s&ken till nägon trädde dock e~t· stillaståQude. De stora bola·
så stor finansoperation OCh ehul'udess, sönder- gen,: SOOl redan inneQ!\d@ de förnämsta han!
splittring mellan talrika bolag och dess dåli~a delsväitarne~ . kände' föga,' 'lust att .ätaga alg
fö:rvaltl1in:g tycktes vara talaude skäl för en alla' de- sidoliDiet~' .p' b'vilka', m-an öfverallt
reform. Utan tvifvel bar Gladstone riktigt '~jorde ansprlk, ty det var klart ~tt .deras
återgifyit Englands allmänna mening, då han finansiela' ,_ ställning Il}åste här~f för"Sämras.
yttrade de 'sa.nna. orden: »It is the business Staten' trädde, d& ånyo' e:mellan och för:b(l;!ld
of the state to gevern, not to trade».
sig, att om bolagen öfvertoge det sl kallade
Frankrike hai~ ända till den allra sista sekundära nätets anläg-gning, skulle state:111
tideu vatit utan 8tatsjärnvägar. Utvecklin- däl~på nedlagda kapital, gifva en räniegal'anti
ren af derss jä,rnyftgsuät hal" legat i 9nskild'a af 4,655; procent ,för en tid af 50 ,år. . Nå,
~olagi händ~r , men dessa' hafva af staten gon dylik räntegal'anti var aldTlg gifven för
ltnjtltit 'ett kraftfllllt understöd och därför det ga~la nätet, som däremot åtnj utit förd~"
.varit af honom i ej l·inga grad beroende, len . af statsunderstöd för by,ggall~et., FÖl'
Dcet förita in~tiativet till järnvåg-ars, byggan- 'att utfinna, hvad som af ett bolags t&tala
de togs' i Frankrike af enskilde, men det inkomst' skulle anses falla på det nya nätat.
"hl~f ~nart klart att allmänheten icke hyste bestämde man en fast (för olika lin-ier mellan
ti'lr~ckligt förtroende till de kostbara före· 26 000 och 38 000 frAncs ,variera.nde) inkomst
t.gell) ty kap:italerna visade tinga' benägeB- fÖj~ hvalje kilometer' å gamla nä~t.; öfver..
het att s~römma till. Regeringen föreslog skottet pä nettebebällning~n vore nya nät;ets
dA. 'år 1838, att staten 'skulle ,pygga 'och inkomst.
" ,
,
traii:km~a 'banor, men detta blef "af kamrarna
Men fordran, om ocks§,' icke bebofve,t, af
~(slaget"
Först år 1842 lyck~dts man för- järnvägar visade sig lnyo sna1 t var~a större
ena sig' ~p1' en, lag som bestämde gränserna än hvad de stara bolagen åtagit sig. Råge·
fÖl~ Dolageris ,och statens samverkan. Utsta- ringen gal dä redan år. 186,2 åt ep: hel
kande af, "nätet och. eoncessionerEJ ,beviljande -mängi .s'm1\-rl~.,' bolag eo.ncessiD1ter p~ baJlor J
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utf "«saklige af lokal natur, och fann sig ten till ~ deJ} 31 dey. 1872 utbetalat till ~nr 1865 föranlåten, på gI'~nd af 'de uppre- skilda järn.vij;g.~·· ~åsoln 1JJdrag utan' återbetalp .de ÖJlSkllingar, som från många håll utta- ning'sskyldig,h~t b.estigel". ~ig"~~lll ~ 170000000
lades on1 ölIlskligheten. af lok.ala banör, att francs. l\1:ot .denna utgiff"' kan: Jnan dock
utfällda en lag som llledgaf departement och sätta, att, staten u.tan, vidai"e blifverbanornas
komuluner rätt att gifva concessioner på 10- egal~e yid concessionstidens slut. I }"at:ltegukala' banor eller att låta anlägg~ dyli a; ua.ntier hade staten till samma tid allt SC1m
cOllcession af större linier förbehöll staten alls utbetalt 280 milloner. Å and~(t· sidan'
sig.l\rl~ anade ej genast, att här~geriom uttager" staten årligen i sk~tter af järnvi~
kllud,e en rllbbnil1~ förorsakas i de sto;ra bo- gal"ne . öfver 100 .millioner' och gör, genom
lag-ens finansiella ställning,' i hviken stalen billigare frakter besparingar på 56 luillioval· geUQID sin räntegarant~ ~jupt intresserad, ner. *) Man ser häraf,' .att fördelarlle . ovil- .
ty m~ningenv~r blott ~tt· öfvel~allt fram- korlig-en ligga .på. statens sida och att, denna
bl"inga' smärre banor, hyilka ~ufvudsakligen icke, som man ofta s~gerJ gjort betydliga
skulle tjäna som matare åt de större. Men uppoffringar på järnvägarne.
.. _
flet~ af de nya bolagen hade andra tankar;
Såsom vi ofvan nämde fraInkallade tvänue
de uöjde sig ej m~d sin fÖrut begränsade bolags obestånd tanken på.. att regeringe~
uppgift, utan. sträfvade af all makt att arron- skulle på något sätt träda emellan. .Hon·
dera' sig och täfia med de större bolagen; föreslog- år 1876 att deras banor lned en
safBUlanknytningen af en mängd hanstumpar längd af 2 527 kilometer skulle inkol'por~ras
kallade helt oförmodadt hela konkurrenslinier i Orleans-bolaget och staten i stället garantfll stånd. I den .strid som uppstod gjorde tara detta 5,75 procents }'änt.a å 921 miniobit,ge s~,dorna förluster, men det. var -klart, ner u~der vissa år. Deputerade kammal'en
att de stora bolagen alltid skulle få öfver- ansåg dock företaget i dellna fornl medföra
taget. Åtskilliga af deras smärre medtäflare för stor uppoffring för staten.. Del! beslöt
hade undergräft sin ställning genoRl siQ dår- att staten skulle köpa dem' för bättre 'Pris,.
äkttga äflan att oupphörligt arrondera sig; därpå underhandla med Orleans-bolaget om .
de .}lade upptornat en betydande skuldsumma, deras öfvertagande och först om detta nliss- .
ntan' att trafikens afkastning förmådde be- lyr.kades skapa ett sjunde nät att trafikeras
ticka mer än en del af' räntol'na. ' Det var af staten. 'Vaddingtons förslag att staten
deras obestånd, sonl 1875 framkallade tan- skulle förbereda sig på inköp af alla binol' '
ken på att staten skulle inköpa de ruinerade och för framtiden öfvertaga alla nya anläggbaDDrna. På samma gång började äfven ningar förkastades. Leon Bay, som äfven'
stlt·nimior låta förnimma sig hvilka yrkade då var' finansminister (l\iars 7,7), afstyrkte
p1, att staten borde inlösa alla banor.
tanken på, att staten skulle ganon1 obllgaDe :finansiella resultaten af de franska tiollslån utan gräns skaffa uledel till oifent..
baD(u"nas trafik vero dock ingalunda af den liga arbeten, och gjorde.. den riktiga anmärk8rt~ att d~ behöfde väcka dylika tankar, än ningen mot ståtsjärnvägal~, att tarifferna på'
minål~ -tvinga till en så genomgripande lös- dessa alltmer sträfva att antaga formen af
ning.. Nettobehållningeri å de stora bolagens I skatter, . hvi1ka åter trafikanterna i sin ord-, .
nz·t reptresenterademellan 5 och 6' procents I ning skola göra allt för att nedsätta. Kririllta §. a~läg~ningskapitalet; flera af de sen af 16 lnaj 1877 gjorde ett af~rott i ·så~ .
s'mllrre stodo sig rätt godt; det var·egentIi- kens behandling, ~en' regeringen träffade."
gen tvänne bolagsnät (Charente och Vendee) under tiden aftal m~d de ruinerade bolagen, "
801U ~1 bllro -sig.
Ej heller ,var det sant, och så fort Dufaure's ministel'e bildats i det\tt staten bl~agt 'och fortfarande bragte så .cember.lB77, tog den nye ministern föi~ all'tOl'" 0;181" åt Järnvägarne, att den af rent, männa arbetena, 'Freycinet, kraftigt itu 'uled
tinansieUa skäl kunde blifva betänkt på att saken. Han föreslog godkännandet af d~,
inlösa delil. Stll11man af de belQPP' som sta-·I reda.n af hana företrädare afslutna konvell- "
. ;Franqueville: 'Du Regime des travaux llu:blics en Angleterre. 2. sid. 406-410. En fÖl'fattaTe
l Revue des Deux, Mondes, Juillet-Aout 1875 s. 667 beräknal" att till 1890 skall beloppet af:,
l1tb.~talta . l~äntegar~n~iel" stiga tH.l 618 lnillioner. och beloPl?et af. de samlade räntorna· å detta
kJtlutal tlll'417 millioner,. Som VI se repl'esentera statens ofvan omtalta förmåner 15 procents
ränta å detta utlägg', men härtill kommer, att så fort andra 'nätets nettoafkastning öfverstiger
-1,00 procent, sk~llöfverskottet lng'å till staten såsom afbetalning å räntegarantierna ; hvarjämte.
banOl'nfts materIel står i pant för obetalta l~äntega.}'antier, vid concessionstidens slut. ,
. ..
-Tnt .,.Ekon.
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t.ionål1na, genom hvilka staten skulle inlösa j begi·änsa det Satnlna, äfven genol11 alhnällntt
2 615 kilometer och »tillsvidare» trafikera i tariffgrundsatser. Men han framhöll ock,
dem för egen räkning: .
~ att en järnväg är en indnstriel anläggning
I bägge kamrarne var debatten liflig. Det ~ och tariffen priset på en gjord tjänst. Och
republ.ikanska partiet var naturligtvis af po- -j detta pris beror af åtskillign faktorer SåSODl
litiska skäl fär~igt att understödja regerin-: transportens dyrhet, varans värde m. fl. Villo
gens förslag. ...J\.fven _det konservativa, af l Inan försöka att i jämlikhetens namn åstadhvilket dock flere talare ansågo,att det va-! komma en konstlad likhet i priset för tranS
rit bättre OIn Orleans-bolaget kunnat förmås I porter, så vore det att göra våld på tingens
att öfvertaga linjerna,' uttalade sig för inkö- naturliga ordning. Och det borde vara en
pet,ehuru det betonade att köpet bort kunnat hvar klart, att uppträdde staten mell dylika
ske på för staten fördelaktigare vilkor. Både I anspråk, skulle ingen våga placera sit( ka'talare; SOln förordade såväl .statsjer'nvägar })ital i en jernväg, då ju dess afkastning
som statstrafik, och talare som yttrade sig blefve beroende af statens sätt .att bAudtera
tn >t inköpet, ansågo öfverflödigt att göra tarifferna. Och lika säkert vore, att det ock
de l~llinerade bolagen några presenter på öf- skulle tvinga staten att inlö3aalla andra
rig f } skattskyldiges bekostnad; bolag-en hade järnvägar~ hvilkas ekonOlniska stä~lning m,åmed' öppna ög'on gått in i företagen och för ste undergräfvas af dylika åtgärder. Järnöfrigt förskyllt sitt ooe genom onödiga arron- förelsen mellan tat'iffer och tullar var ej
deringar. En talare' (förre ministern för de svår att vederlägga; de senare vore ju påoffentliga arbetena, Caillaux) yttrade riktigt, lagda endast i llent 'fiskaliska ändamål och
att det icke ligger egentligen i stat@ns in- repl'e.senterade en afgift, en skatt till staten
tresse' att köpa järnvägal'J men väl att lan- utan någon motsvarande gentjänst; tariifsatdet eger sådana, och han varnade för att sen VOI'e pri~et för en gjord tjänst. lVran det
gifva fel' goda vilkor vid dylika köp ; det vore fara värdt) att statstrafik skulle föra därvore blott att uppm'untra folk att sätta alla hän," att tarifferna betraktades som skatter,
lnöjliga mer eller mindre osäkra företag i hvilket vore lika on~turligt, SODl betänkligt,
gång, orn de förvissades om, att staten skulle och själfva finansministern (Leon Say) hördes
på fördelaktiga. yilkor träda emellan. 'lYlärk- häri instämma.
ligt är att iakttaga, huru som de fleste taFreycinets försvar för inköpet visar bäst,
lare å bägge sidor bestämdt afvisa hvarje huru långt regeringen själf var aflägsnad
'tanke på att staten skall tänka på flera in.: från tanken på att järnvägarne' skulle vara,
köp, ehuru en och annan ej, döljer för sig, uteslutande en statens sak. . Han förklarade
att dörren blifvit öppnad för farliga anspråk sig icke vara någon vän afstatstrafik; det
och att det kan gå med staten, som ord· var' blott provisoriskt· som han nu lät staspråket säger; nämligen att aptiteIl; kommer ten öfvertaga trafiken, tills ett nytt stort
luedan man äter.. Nästan alla talare inlade ,sjunde bolag hunnit bildas.' Ej ett ögonblick
bestämd protest, mot att staten skulle äfven hade regeringen tänkt på att inköpa de stora
för fralntiden. trafikera de banor den nu bolagens banor.
Deras upprättande hade
ämnade inköpa. Hos några få var mqtivet varit en stOl~ och riktig tanke, ty' den gjorde
politiskt, nämligen fruktan för den trakt, en ända på den ruinerande konkurrensen.
som skulle läggas i statens händer. ~os de Deremot hade rnan 1862 begått det stora
flesta var', det en bestälnd öfvertygelse, att felet att gifva uppslag till en mängd smärre
staten ej vore skapad att uppträ-da'''soln indu- bolag. Nu Ilade luan 34 sådana, hvilka ej
striidkal'e, och Eärskildt att intet 'kunde ur kunde lefva, inklämda sorn de lågo emellal1
nationalekonomisk synpnn~t vara oriktigare. de stora näten. Han hoppades. att kunn2
och skadligare" än att staten skulle uppträda direkt in.föl~lifva cIe aldra flesta af deBsa nle~
för, att i detalj reglera transportprisen. Ingen de stora, bolagsnäten.
'
Vi se sålunda huru denna så niycket om
utvecklade ,detta så klart och öfvertygande,
sOln kejsaraömets' forne minister, den bekante talade s~ k.' öfvergång i }"rankl'ike till stats
Rouhe~\ Ha~ medgaf. visserligen till fullo, ~ansystem reducerar sig till, att st~ten in
att en järnväg vore ett lnonopol och att på köpte två ruinerade bolags banor, hvilka
den grund det vore i sin ordning', att sta:ten sammanlagda längd ej uppgick till en tio Il
uppträdde med anspråk på att i viss grad dedel, af nätet, *) och att stuntidigt både r€
R

A

*) Så liten kännedom hal' man emellertid i Sverige om verklig'a omfattningen af denna fråga, a1
man på 1878 års riksdag kunde få höra en medlem af första kammaren yttra, 1! att i Fran1
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gel'ing och ~'epresentation afvisad~. all tanke' medföra ekoBpmiska .·rubbningar och föi' tinanpå att inlQsa andra banor och tillika den på sel'nas jämvigt ~ej ijr utan· -fai'a'.. Man tyckes
en trafik, lagd i statens händer. Om rege- vara. i färcl"nied att glömma 'de. lärdomar,"
l"ingens ställning i frågan kan man dock som, girvits .af' spekulationen efter kriget
blifva något tveksam, då Dlan samtidigt får 1870, 71; nu liksom då .vill man· stegra
syn på .Freycinets kolossala förslag att sta- produktionen på ett område, utan att· taga
ten skulle' nedläg-ga lnillittrder på. de ofren- hänsyn till. om efterfrågan följer' med. . .
liga arbetena, särskildt järnvägarne. Men
.Planen går ut på att till de 21 000 kiloom man granskar saken närmare skall meter järnvägar af offentligt intresse (d'intel'et
man finna; att därunder icke ligger någon' publique) sonl finnas. lägga ytterligare 16 000
föreställning om statsbans)rstemets företräden för en kostnad af 3 milliarder; ytterligare
eller en plan att framkalla ett 'så\lant, utan 1 millial'd skall användas till kanaler, barn:
-afsikten att genonl användande af statens nar· etc. Enligt första planen skulle alla
kredit gifvå landets Illateriella 1'esurser en dessa arbeten vara fulländade inom 10 år
ny lyftning.
.
och således n1edföra en årlig utgift af 400
Den sedan:tiel'a år· debatterade, frågan, om lnillioner, hvilka skulle anskaffas genoln utej staten skulle träda i' de bankrutterade färdande af särskilda statsjärnvägs-obligatiobolagens ställe, sär.skildt för' att bringa dessas ner å 3 proc. ränta. Bakon1 denna fraluofullbordade banor till stånd, hade öfvel' allt skymtar en obestän1d, 111inst lika stor utgift
. jel'nvägar af .lokalt intresse. Fl'eycinet
väckt fÖI'hoppningar på att' staten på något
satt skulle hjälpa till att f0l'skaffa landet de uttalar ej tydligen, om staten skall öfvertaga .
banol" hvarpå 111an i alla. landsdelar gjorde alla järnvägsbyggnader eller blott· derD, SOl11'
anspråk. lVlan trodde sig finna, att ~"l'ank- enskilde ej vilja öfvertaga, ej häller on1 starike var andra länder allt föl' underlägset· i ten skall trafikera,' luell af hans yttrande
fråga Oln järnvägsnätets storlek. Det torde ul)der förut olntalta debatt eger man rätt att
dock kunna med skäl dragas i t vifvelslnål, antaga, att en utvidgning af statsbanesysteatt ett större nät betyder ekOnOlllisk öfver- met ej direkt ligger i hans' afsikt.
Redan under denna debatt höjdes varutlnde
lägsenhet, ett lnindre underlägsenhet. Hufvudfrågan lärer väl vara den, om nätet är röster mot det stol"a programmet. Det nya
till storlek och fördelning ~fpassadt efter 111illiardlånet skulle lägga en annuitet af215
htndets ekonolniska bebof,. ty järnvägar, som nlillioner på budgeten under en tid af 75
gifva en svag afkastning J äro en osäker för- år. Järnvägarnes afkastning lnåste betydligt
del, och de som gå lned förlust föra antid nndel'stig'a denna siffra, n1f4n hvar skulle man
till ruin) åtminstone för aktieegal'ne. N u då finna medel, så spänd till det yttersta
är det visserligen sant, att regeringens starka som landets skatteförmåga. l"edan vore. På
ingripande i anläggningarna och de sten'a detta argulnent har Freycinet svarat, att probolagens intresse lagt åtskillig'a hinder i' vä- grammets realisering. naturligtvis måste bero
gen för en starkare utvidgning af nätet. af finansernas ställning och därefter jemkas,
lIen mut detta kan sättas fördelen af att Och hans kollega Leon Say har såsonl man
llnfva undgått åtskillig'a planlösa företag g-e- af en finansniinister eger rätt att vänta,
ntJm den kontroll sonl ·regeringen utöfvat vid härpå lagt än större vigt. Och om det väl
är sant, att landet under tiden före 1870 utundersökningarna och kostnadsförslagen.
Regeringen i Fl~ankrike tyckes emellertid gifvit öfver 400 millioner årligen på all1lafva delat denna åsigt 0111 Frankl'ikes ma, männa arbeten; så får man ej förgäta, hvad
teriella undel"lägsenhet och hai' för visso på planens anhängare tyckas aldeles glömma~,
tUllma gång ej varit blind för den ofantliga att det var allt hvad som då utgafs, 111en
popwal'itet den måste' vinna genoln att låta att de 400 nu representera hvad staten ~nsaln
milliardernas guld strömlua öfver Frankrike. kommer att utgifva; och härtill konliner
trtan tvifvel hoppas det stora program111ets att budgeten kräfver nM. en lnilliard mel'a än
nppbofsmäll på fullaste allvar att gifva sitt den tiden.' En aUll'an fråg~ är~ huru dessa
lalld en hittills icke anad lyftning, l1len man järnvägsobligatiuner skola hålla f:;ig uppe,
kan vid en närmare blick på progl'amlnet ej sedan de utsläppas i milliaI'der. Och det ej
undgå att hysa vissa farhågor för, att före- lninst allvarsaullna i saken är; att staten i
ltget icke är propoltioneradt till de verkliga oerhörd skala uppträder som ai'betets förde,... bållal1dena~ att det innebär en onaturligt st or lare. ilvem är väl) som skall anse sig
• rdtal~lacel'ing på ett ~~~da fält~ sOln lnåste hafva fått nog? Och hVelll är det ~onl f~r
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betala de välg'ärningar, 80111 staten ~rikostigt \ häfde förbu~et' mot anläggande af konklu'l'ens·skall utströ.
banor. Visserligen hade, denna författning
, I Tysklands olika stater har järnvägsvä- gifvit förbundet, likasem sedermera l'iksförsendet utveck~at sig under högst olika for- fattningen af 1871 åt l'iket, en i orden ej
mer. I de smårl'e staterna har man oftast ringa ko~troll Öfver järnvägsväsendet, särdefrån början anslutit sig till statsbansystemet,*) les öfver tal'iffel'na;" men· om sättet för denna
dels emedan dessas }'egeringar afundsjukt konti'oll~ tillämpande saknades stadganden, och
hållit på denna rättighet, likSOlTI på allt an- l någon särskild· institution för deras bandllat som kunnat försäkra deras suveränitet, hafvande-fans ej.. Enhe~en i denna komplex af
dels emedan i mindre stater ofta' sjelfva sa- stats~ och privatjärnvägår, som efter' rikets
ken ej kommit i gång utan·l'egeringens ini- stiftande år 1871 bildade ett 'ganska förtiati v. I den förnämsta. af alla, P1"eussen} r virradt helt, var dock genonl enskildt initiahar staten' vi~ olika tider teg-it olika del i tiv åstadkommen. »Der 1lerein Deutscher
Järnvägsbyggnaderna, men fältet har hela tiden Eisenbahn-Vel'\valtungell» uppsprungen ur
stått öppet för den· enskilda företagsamheten, förhållandenas egng. kraf. och skapad af pribvaraf följden blifvit ett rikt om ock ej vatbolagen,. hade dock åstadkommit en gemenalltid så systematiskt järnvägsnät. Under 'samhet i trafikväsendet, som trots allt bvad,
den första perioden intill 1848 tog staten anhängarne af btt tyskt l'iksl)ansystem 4eringen egentlig del i byggnaden. .Man ansåg onl sagt, val'it af största betydelse.
att statens hjälpm'edel voro för små, 'att de
Emellertid ~lade svindelperioden ,brutit in.
skulle förslå för de kostbara anläggningar Efter freden år 1871 vände industl'i ocll
i stOl" skala, som landet behöfde, och man handel Ined fördubblad energi tillbaka till
Trafiken på järnvägarne
öfverlät hela saken åt den enskilda f~r~tag- sina arbetsfält.
samheten. En järnvägslag af 1838 l'teglera~ steg oerhördt, och. samtidigt ströJ.D.lnade de
. de noga statens l'ättighetergent emot järn- franska milliarderna· in i landet. En naturvägarne, som å sin sida erhöllo ett visst lig följd häraf blef, att nya järnvägsanläggskydd genom en föreskrift att inga konkur- ningar öfveralt ~todo på dagordningen, och
rensbanor skulle under de 'första trettio åren att snart ingen gräns faus för spekulationen.
få anläggas. När privatkapitalet ~ emellertid
Preussiska regeringen, SOIU· fruktad·e att
ej tycktes förslå för nätets utvidgning i till· aldeles öfvel~flyglas af de snabbt tillväxande
räckliga proportioner, grep staten från och pl'ivatbanorna och .särskildt önskade besitta
med år 1843 in förmedelst understöd åt bo- en bufvudlinie till vestra gränsen, franlträdde
lagen.' Och "under v. d. Heydts finansmini- i janual i 1873· llled en begäran hos landt·
stel' 1849-59 började staten själf med kraft dag-en' att erhålla 120 millioner thaler till
arbeta på att skalJa ett eget system ~~eriom statsbanol's anläggande. . Behandlingen af..
nya anläggningar. lYran uttalade öppet, att bröts genon1 Laskers bekanta lllotion om unstaten aldrig borde släppa ur sikte möjlig- d~rsökni'ng' af de underslef,' SOln vid COllces
beten af att en gång' förvärfva sig alla ba- siol1sväsendet inSlTIugit sig. Så fort handels. nOl\ F,ör att n'ärma sig måJetpålade :man ministeriet fått en ny ställföreträdare i A.ellenår 1853 en jiirnvägsskatt, med hvilken en bach, förnyade denne.förslnget om statsbafond skulle bilda~ till inlösen af ,de enskilda nornas utvidgning. Han erkände öppet de
jäl'nvägal'tne. År 1859 togo· dock de' friare .stora förtjenster privatbansystemet haft Oln
åsikt~l'tna öfvel'hand i ~representationen. Re- det preussiska järnvägsnätets utveckling och
geringen gaf efter under trycket af den yttre ansåg, att om Sl aten skulle från början en- .
politiska ställningen. Järnvägsskatten .inför- . sam· tagit 11ela saken Oln hand, skulle 'resul,lifvades med öfriga statsinkolnster, och fältet taten för visso ej blifvit de. san1ma och man
lemnades öppet för den· enskilda spekulatio- skulle riskerat att se industrin förlamad' af
nen. De enskilda järnvägarne fingo ett stort byråkratiska fornler. l\fell staten rgde ock
försprång för statens, och .den, utvidgning som stora intressen att bevaka, Dess konkurl'ens
de senare erhöllo efter 1866, då de annekte- tjenade som regulator på privatbanol'Ua,lne11
rade länaei'tnas statsbanor hemföllo till den för detta ändamål behöfde staten hnfvudlilliel'
preussiska staten, uppvägdes vida däl'taf att i hvarje vigtig'al'e l'iktnirig~. :Förslaget gick
nordtyskaföl'bundsföl'fattningen ·af 1867 upp- igenoDl i begge k ani rarne, och 187..4 bevil1
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~) Ep;entlig'en i Bäjel~n, Baden1 Wurtemburg- och Oltlenblu g'.

De öfl'ig'a hdfva fÖl~edl'agit l)rivatbansystemet. HUI·U detta töl hållan{le ändrat sig-' ])å sista tiden undel~ fl~nktanföl' stol·tyska
p,llSpI·äk på uppslukan(le af småstatc!'nas jäl~Hvägar, få vi ~e4an- l}erör&1
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j.åde landtdagen ytterligare 50 JiliHiol1er- tha- : lige~ att~; -ska!fti l'ik~t, eg'n~ banor; Oln - härlel~ till statsbanor. ' Någon starkare tendens I med- skulle" förståsenaå~t förvärf af statsatt för statens räkning inköpa privata ba' i banorna i de särskilda staterna eller äfvell
nor framträdde dock ej i allmänhet.
'l all-a privata banqr, ,det hade man ännu 'ej
. lnou1 det tyska, riket i sin helhet Ilade så 'klart föl' sig. Om hösten 1875 börde~s
enlellertid en häftig strid upplågat på jäi'n- både 'inoll1 'pressen och tyska halldelsiagen
vägsområdet) ur hvilkell snart en aldeles l1Y stämnl0r SOl11 förordade denna tanke. " l\lan
järnväg'spolitik skulle födas. 1'4 följd af', de förklarade, att, Oln välförväfvad pi'i vategenundersökningar, SOln Laskers .interpellåtion dOlllSl'ätt och enskilda staters finansiella, inll""amkallat, hade tyska rilrsdagen år 1873 tressen stode i vägen för järllvägsväs~ndets
skapat ett »ReichbeisenlYalinamt», som sk 1'111 e enhetliga 'ordnande, vore den riktigaste t1tutöfva rikets uppsiktsl'ätt öfver jij,rnvägal'ne. vägeJ.l att' riket inlöste de banor' "S011'1 gjorde
D,etta uppträdde' genast Ined sto~~a anspråk, svårigheter. De oklara tankal'pe togo plötshvilka. af de mindre staternas regering'ar och 'ligen forlll, i det preussiska statsregel'ingen i'
af de enskilda bolagen' betraktades Dled både mars 1876 franlträdde för landtdagen n~ed
-fal~llåga' och ovilja., Särskildt gällde detta ett försläg, att Preussen skulle sälja sina
de revolutionära ,tendenser i åfseende på banor till tyska riket. Här var således icke
tariffväsendet, som det nya ämbetet pl'okla· fråga oin att på gTund af ett statsbansyst~
merade. Det ville nämligen i stället för det lllets ,företräde utvidga statsbaJleliniel~na; ej
gänande värdeklassifikations-systenlet ti~lämpa häller att~{OmIDa några nödlidande banor till
ett nytt system, hufvudsaklig-en basel'adt en- hjälp. Man ville konsolidera det tyska. riket
samt på vigt- och l'unlföi'hållanden, hvilket genolu att låta Preussens statsbanor öfvergå till
införts på riksbanol'na i Elsas-Lothl'ing.en. cletsamma; att den lö'sning af tariffrågau, SOUl
Det deficit i, godsinkomst, SOln !läraf lnåste låg,' bakom, skulle ovilkorligen skada de en·
blifva en följ el, kunde ej vara' tilldragande skilda banorna, därom bekymrade man sig
il)r öfl'iga banor. Att alla trafikanter åter~ ej mycket.
~
,
skulle ställa sig på }'iksbanämbetets sida var
De lagförslaget åtföljande D10tiver, vid
naturligt, ty deras vinst var uppenbar. Och hvilkapreussiska l'egeringen stödde sig, -kunna
den stora, allmänheten tog parti' mot järnvä- i korthet samlnanfattas sålunda. Den splitt';gal·ne~ så mycket mera som 1874 fÖl'bung,s- ring~ i förvaltningsonll'åden och förvil'l'ing i
l'åd'e,t lnedgifvit en fÖl'höjning i fl'akttaxorna tnl'iifväsendet, som herl'skar inoln Preusse11,
intill ett maximum af 20 procent, ett förslag) gör det till en skyldighet för regeringen -att
SODl dock utgått från preussiska regeringen. söka bot för mi.ssförhållandena.
En ensidigt
Riket delade sig i två pal'tier, det ena föl' preussisk järnvägsp'olitik skulle dock lätteli·
en nivellerande tariffreform och vidg'al1de, af gen kunna verka -skadligt både på de andra
likets uppsiktsrätt, det andra för upprätt· tyska staterna och på riket., Och där fins
hållande af friare' grundsat~r i 'afseende lyckligtvis en annan utväg, SOlU på samma
på förvaltning och .tari,ffer. Försöken att gång den afhjälper ofvannälnda lnissförbål ~
genom underhandlingar l11ellanl'iksämbetet landen, eger den fördelen att göra rikförfattoC'h banfötvaltningarna' åstadkolllIna en st(jrre ningen till en verklighet, och den är att örenhet på tariffOlurådet strandade, och å vel'låta på, riket den kornplex af statsjärnbäg,ge sidor kastade' man skulden på mot- vägar, sonl Preussen eger~ Riket skall enparten. Ej bättre gick det med de två for- ligt författningen ega uppsiktsl'ätt öfver rfyskslag· (år 1874 och 75) till riksjärnvägslag, lands järnvägsväsende, men denna rätt kan
so:m af sanlma älubete utarbetades och före- icke utan besittning af ett eget bansystenl
lades . de förbundna regeringal"na.' Dessa blifva en' verkligbet. ~'t)rst såsonl egare af
trtl~ta,,",de för sin POliti,ska ~älfstän,dig'het och betydand, banO,l~ skall riket, kunna gifva
ai'visade förslagen i den fOl'lU de förelågo. kraft åt sina föreskrifter, och onl så- uehöfHär tycktes ej vara någon lnöjlighet att ves gellolu sin konkurrens .trycka på de en·
Koun:na Ul' fläcken. l\ian fanll dock snart skilda' banorna.' - Härmed, är man inne på
en ny utväg-, som för vännerna af tal'iffre- den ekollollliska 1'01, som Bismarck vill tillfornlen var lika välkomnlen som, en riks- el'känna E?taten, det vill här säga l'iket~Det
jåtnvägslag, och för rikspaltiet, bvilket ville är -dess uppgift, heter det,' att tillse, det transgöra allt för att stäl'ka rikets lnakt på be- portern~ blifva billigare, säkrare, och -lnera
kostnad af
särskilda staternas ,själfstän- jälnlika. Det-protektionistiska syftet fraIuiJj.~het, än H~era välkoll~men, Det var näm- lyser, ä~l ~t~rk~r~ '~ ~ttr!cket~ at~ l'!ket s~~n
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22 -:.afväga mot 'hvarandl~a den illhelnska produktionens önskan att utvidga sitt afsättningsolnråde och bauG)'nas intresse att äfven ge110m importens befordrande stegra sin trafik.
Förslagets militära betydelse betonas starkt.
Det är af största vigt, att linierna äro så
lagda, att erforderliga truppmassor kunna
hastigt koncentreras vid en hotad gl'äns, att
banornas transport förmåga motsvarar bebofvet och att deras förvaltning är rätt ordnad.
För det· förra garant~rar rikets }Jl'öfningsrätt
.vid nya väg-ars anläggning, för det senare
äl' besittningen af egna banor nödig, ty ditl"igenom skall man fl'amtvin~a likhet i inrättningar och likformighet i betjäningens utbildning, . De banor, som i P1'6USSen egas
eller trafikeras af staten, omfatta öfver 7 200
kilometer och skola med dem, som äro under
byggnad, uppstiga. till 10 000. Om' frågans
finansiela sida och vilkoren för köpet yttras
ej ett ord, . rrydligen ville man ej försvåra
saken genom att vidröra detta kinkiga ämne,
80111 ej utan skäl kunde föras till ett senare
stadi nm af frågans behandling.
FÖl"slaget blef förelnål för en grundlig och
häftig debatt inom kalnrarne iapl'il och
luaj 1878." Det val" för de' fleste klart, att
trots det att regeringen starkast betonat frågans ekonomiska betydelse, var den dock i
botten en politisk fråga. Det national1ibel'ala partiet uttalade detta öppet, och utgången berodde till stor del pa denna uppfattning. U ~der debatten behandlades frågan
emellel·tid ur alla synpunkter, och den arg-u·
luentation, som från olika sidor framhars, är
af så stOl' betydelse för kännedomen. både om
järnväg'8väsendets natur i allmänhet och -öm
den skilda uppf'attnine: af detsamma-, som inom Tysklands olika läger gjort sig gällande,
att vi anse riktigt ,att vidlyftigare redo·
göra för densatnnla.
.
. Ri.chfer' (af framstegsp.artit) uppträdde först.
Han "framhöll, att,. om redan preussiska sta..
ten, genom det sätt hvarpå den begagnat
sin· ställning som järnvägsegare gjort stort
intrång på de enskildas ekonomiska frihet,
kunde Inan lätt tänka sig hvilka förvecklingarsom skulle uppstå, . när riket började
konkurrera lned andra tr~lfikoml'åden, S0111
egde en själfständig statlig organisation. Han
hade varit en' Val'ln vän af rikets uppsiktsrätt och af ]'iksbanämbetets upprättandu, Ulen
detta förslag, bakonl hvilket dessutolll tydligen' låge afsiktenatt lägga alla banor i. ri~
kets l~and, måste han bekälnpa.. Det innebtlrv ~t9r~ v~4or f91' ]'~k~f9rfattnillgens ~1'~~~1-

tid genom att undergl'äfva de konstitutionella
garaBtierna. ,., Där ansvarlge. ministrar ej
finnas .och jäl'nväg'sut.gifterna ej finnas på
budgeten, förintas riksdagens betydelse g-enom
skapandet af riksjärnvägal\ Att åter ·kl~iti·
sera en järnvägsbndget på 800 millioner är
bardt när omöjligt, Häraf försvagas bevill·
ningsl'ätten, för att ej tala, 'om att järnvägskrediten sätter regeringen i stånd att i kritiska ögonblick skaffa sig ,medel utan representationens ~amtycke, SåSODl .man allt för
väl erfarit under krigen 1864 och 186H.
Den inflytelse på rikets aD gelägenheter, SOlU
de särskilda staterna utöfva genolll matrik.ulärbidragens beviljande, försvinner aldeles,
när dessa blott blifva afräkningar på de pensioner, som" riket skall till staterna utbetala
för de inköpta järnvägarne. Det tryck, som
l'iksregeriugen genom siu makt öfvel~ järnväg'sanläg'gningar oc.h särskilt öfver tarifferna kan utöfVR, skall reducera den politiska
friheten till ett minimum. Man inbillar sig,
att enheten på jäfJ?vägsoml'ådet skall utl'ätta
något motsvarande, mot hvad tullföl"eningen
och den Dlilitäl'a enheten medföl't~ 1\len att
centralisation icke öfver allt är en fördel,
det .'torde vara- på förhand klart. Och det
är en \fullständig' villfarelse att tro 80m mången gör, att denna nya järnvägspolitik äl' en
konsekvent utveckling af tullföl'eningspolitiken. Denät' snarare l'aka motsatsen däraf.
Denna hade ju afsett. att nedbryta alla skran·
kor, genonl hvilka de särskilda staterna trodde
sig kunna på törnlyndal'vis leda den flia in..
dustrins utveckling och ut.estänga andra,
äfven tyska, pro~uktionsonirådel1s konkurrens.
Men detta l~förslag vill, ist.ället för en
naturlig och' sund utveckling af samfärdseln
efter dess egna gifna lagar, sätta enhetliga
normer, efter hvilka produktions- och kon..
sumtionsförhålla.nden' skola rätta sig.
Talaren går härmed in på 'fl'ågans ekonQ- .
ll1iska sida. -lian har beskärmat stg öfvel'
den planlöshet i systemet, som blifvit en
följd af anläggningarnas fl'ihet. l\Ien dels
är det, olnöjligt att inom industrin frän
början' uppställa en norlU,SOln för 'längre
tid skall vara den bästa, ty förhållandena
växla och därmed normerna, dels är detnaturliga, att. industrin och kapitaiet fl'itt få
söka de vägar,som de själfva finna för sig
vara de bästa, Det är no~ sant, att konkurrensen kan förslösa kapital, men endast
den kan också skydda för kapitalbrist i en
industrigren. Och ur }'ättvisans synpunkt
är trfhet en et e~<l~ l"iktig~. Dcu tager
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ofel·vilHgheten hos' del11, som önska en bana, Inorna .blify.a en" ~'iket egendom, ty han viil
i anspråk, men till delluna behöfver ej sta- '11afva en tysk jäl'uvltgsp.o~itik i ·stället för en
t.en taga '11änsyn då den bygger; och det är partikularistisk. ~en han ryggar tillbaka för

dock en fara att vänja folk vid att häldre att. läg~a en så kolossal·, salnfärdsförvaltllhig'
taga ur statens kass~ än nr egna fickor.
~ i ~'i~ets hand och vill häldre se'· den :lagd i
r afseenue på t al'ifffl'ågan, utred~r han be- llländerna på trafikbolag ; och han vill förbegreppen väl. oeh klart. Att jämföra tull- o~b'l~hållade särskilda landsdelarne n"tt'-lemna den
järnvägstariffer är orimligt. De förra Hafya lokala utvecklingen i enskilda intl'~ssentel's
'ottfiskaliskt ändalnål, ty de utkräfva eil skatt. händer. Han uttaiar, att den svårighet SOIU
till staten utan någon af l1aD{)m gjord direkt I ligger däri, att järnvä,~'arne äro både offenttjäll.'st. lVle~ jäl'nväg3tal~i~eli är det pris man Ijliga samfärds vägar och tillika ,på .f~rväi'f rik·
betingar sig för en gjord tjänst, nämligen trans· tade pI'ivategendoms-objekt, altmera llärlnal'
porten. Ocb däl'af, att tjänstens värde är I. sig till att bli en>quadratura cil'culi, ju lDera
varierande, följer helt natul'ligt, att priset I man ställer sig' på aen förra ståndpunkten.
eltet tariffen äfv~n' är det. Det säger väl ' Be1"ger (också af framstegs-partit) försvarar
sig~ själft, att anläggningens dyrhet och lIt- privat-bansystemet. Han gör skarpa utfall
gift61'na för. ~l'if~., äro olika på olika ställen, mot förvaltningen af statsjärnvägarne, SåSOll1
men häraf fölJet en olika transportkostnad, både dyrare och Dlindre vaken än de ellskiloCR af denna rätt till olika p.ris för trans- das; pl~ivatindustrin är fader till de största
P()l-,ttjänsten. }\tIan Ilar lnycket utfarit mot tekniska framstegen. . fl venl SOlU skall på
diifel'ential-tal'iffer. Deras' berättig-ande Hg· sina axlar bära en sådan statsindustl'i~ som
~et.: till en' del i hvad s' Dl redan an· den hvilken nu hotar, är omöjlig-t att' förstå.
forts. l\'Ien de hafva ock ett annat skäl för Han karaktiseraI' 'statsförvaltningen ,ll1e.d att
'sig. ,Konkurrensen nedsätter värde af' tran's- I säga: att där sitta i, densaminas centra sträf·
porttjänsten, och det är sålunda" helt natur- salnma rätts-asseSSOl'er för, hvilka det tekligt., att den transporterande genom differen niska eleme.Qt~t är främmande, och under dem
tialtarifI nedsätter priset på sin tjänst.' Att står en här af underofficerare, som staten
begäl'a dennas nedtryckande under det mått, 'önskar försörja.. Den alhnänna taliffnedsättsom af befintlig konkurrens beting-as, kan ej, ning,- sonl så l~ånga vänta af förslaget, sy'vara rätt; och huru lågt en tariff kan Säll- nes honom osäker. För riket kommer alltid
kas, beror' naturligtvis i sista hand därpå, den fl:estelsen att ligga" nära till hands att
.om inkemsten betäcker, utgiften. Man påpe- betrakta den som en inkomstkälla" och lnan'
kM~ orta, att' tariffnedsättning för till ökad bör ej glömma rikskanslerens kända förkärtra~Tl" men ~an glommAl", att för järnvä- lek för indh~ekta skatter.
,
Laskei' (nationalliberal) såg saken hnfvudgen," gäller att tillse, det transportökningen
så stegras,att deil både täcker-den brist i saklig-en från politisk synpunkt.. · Det vore
inko'mst som tal'iffnedsättningen nl~dfört och visserligen ej möningen att nu aftvinga de
den nya utgift, SOlU genom transportmassans särskilda staterna och de enskilda boh\gen
S'tegring kan förol~sakas. Hufvudsumman af deras järnväg-ar; den saken finge vara fratu. saken är, att tariffer aldrig 'kunna g~odtyck- tiden förbehållen., lVlen nlellifigen vore aJt
li'gt fastställas: d~' äro nälnligen de natur- gifva riktts statsväsende ett verkligt innehåll.
liga produkterna ~f fÖl~fintlig'a ekonomiska Han vill därför i l'en lTIotsats till. l'ikskallfflrhål1anden. - i afseende på förvaltningen sleren (sonl. förut fält några ord om ,att fråanl1ärker han, att frågans spets .ligger däri,l
blott vore af ekonomisk betydelse) behuru slor kOlDplex af jäi'nvägai' kan utan olä· stämdt uttala, att han betraktA!" förslaget icke
relllk.et . på ett enhetligt- sätt förvaltas. Det blott 'SOlD en ekonomisk refornl, utan framför
.nät, livaroln uu är fråga, öfverstiger vida hvad' allt som, en politisk j1"åga. Han och hans
de erfarnaste järnvägsll1än i, Europa anse som plrti vilja, att riket skall erbålla makt att
ett nu\ximum, och den decentralisation 11var· lösa de uppgifter, som äro det förelagda~ och
otnman talar måste blifva något verkligt, ej förblitva vanmäktigt mot de enskilda stafOl'enads med finansiel ansvarighet, om den toru3S" partikulära intressen. - lafseende
skulle något nträtta. Föl' öfl'igt kan statens på frågans-.. eJionomiska betydelse gifver han
kont..~ll aldrig blifva hvad ett aktiebolags är, Richter rätt däri, att det är, en illusion att
där det egna intresset spelar en sådan 1'01. tro det differential-tariffer. 'skola försvinna
,En medlem af det nationalliberala par- eller en ny tid plötsligen ingå för indnstri
tiet, Bammaclzm/t) har intet elTIot, att, statsba-, och närif.lgar. Men han sl{iijer sig från ho'
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non!" i, uppfattningen af ståtens 'rätt öfver Isa-m t af deras afkastning utan af landsdelar"
Järnv,ägarne. De senare äro en offentlig an- ! nes ekonoJIliska lyftning d. v. s. stegl'ingen
gelägenhet, och statens Dlakt bör i sin an-Ii af derasbeskattningsförmåga. På samma
vändning endast finna en gräns där, hvarest gäng är han den förste att erkänna de stora
privategai'ne besörj ~ angelägenheterna bättre ~ tjänster som... de enskilde banorna gjort och
oc11 lika opartiskt. s6nl statetl. Till hvilka Igöra, ~och han. förnekar~ . att någ-ol1 nu tänkt
konsekvenser I..Jaskers åsigt för, visar ett hans på .. att staten ska.ll inlösa alla pl'ivatbanor.
senare yttrande, i hvilket det hetei', att s~ats· : An längre bort från Bismårcks ståndpunkt
bansyste~et medför den fördelen,. att staten bpfinner sig tydligen finanslninistern' Oa?np·
·om han är järnvägsegare gP.llOll1 sina förordnin- hausen. Han förklarar, att OlU förslaget innegal" inskränker 'lnindre på den enskilda ba- burit att fördönla alla, pl'iv~tballor, skulle
• nans eganderätt, än han skulle ~öl'a, om han hvarken han eller andra varit lned OlD 'deticke eg~e ,järnvägar. Ty såvidt vi knnna salnma. Han . framhåll~r, att i dylika saker·
förstå .skulle detta föra föra till, att staten kan nlanaldrig tala Oln något absolut rikbOl:de söka. förvärfva all 'enskild ·~gendom, tigt, och erkänner, att Oln så olyckligt varit,
bvars nyttjanderätt den genom .sin lnyndig- att staten skulle bygt ~ ensam från bÖljan,
11et inskränker, och således i första rluumet skulle Preussen ej haft tredjedelen af de baalla beskattningsobjekt.
.
i nor, som det nu eger. :IVren skulle den åsikFyra af ministrarne uppträdd~ till försI.a-1 ten. vinna öfverhand, att enskilda banor. .äro
gets' föi'svar, men synpnnterna VOl~O tydlige,n I ensa1nt industriella fÖl'värfsbola.g. då Dlå de
.ej de samma, ehuru de säkerligen voro ense.! hällre bort. Man får ej glömma, att staten
OlD .förslagets politiska syfte.
Bismarck för- dock inrymt dem expropriationsrätt och med
klarade, att h.an ville göra en verklighet af sin auktoritet inträde).' till skydd för deras
rikets uppsiktsrätt. För när\rarande vore I drift; ehuru järnvägarne naturligtvis bÖl'a
riksbanämbetet vanmäktigt gent emot de
afkasta en l'änta~ äro de dock i frälnsta 1'11mjernvägsterritoi'ier, som stodo där utrusta- l}1et bestämda att tjäna det offentliga inde "med medeltids-:nrivilegier af stapelrätt, I tresset.
.
t.ullar och .pålagor på rörelsen, lnen härpå!' Åkerbruksministel'n' Friedenthal byllade där..
måste blifva ett slut. De socialistiska grund! emot tydligen Bismarcks grundsatser~ I Tysksatser, som vi sett i denna frågas belland-Iland . rådde ett verkligt kaos af jäl'llvägstaling framskymta, kunde ej starkare f~'amhäf- l'iffel': de 60 direktionerna hade ej mindre .än
vas elle~~ lnel'a öppet "försvaras, än.här skedae II 1 fi33 såda~~, .för at~ ej tala om alla till.äg.og.
af l"ikskansleren själf o(~h sedan af landt- Landtbrnket, hvars talan han egde att föra,
bl'uksmilliste'l'n. Enligt Bismarcks åsikt är' klagade, att det bestämm'ande vid tariffernadet ett missbruk med enskilda jernvägar, att! tycktes val~a att belasta v~ran så högt SQln
det monopol, som staten födänar, tillgodqgÖ-1 den kunde dl'ag-a. Om järnvägame .voro rena
res för enskild·a finan~liella intre8sen, ty järn-, privatföretag, kunde ingen förtänka de,m, att
vägarne äro ämnade att tjäna den offentliga. de taxerade högt det som ej kunde undgå
salufärdseln. ~) De öfverskott SOlll staten upp- I dem och lågt det som .vore utsatt för kOllbär i form at nettobeQållning eller aktieega'rne ! kurrens. .1 afseende. på differentialta,J'ifferna
i form af dividender bilda .~gentlig.en den be-I' invecklar han ~ig' i en 1:notsägels.8., SOln han
skattning, som staten egar upptaga af den leIIJnar olöst. H.an säger näInligen' å ena
.rörelse som nu cirkul~rar på grund af dess Isidan, .att det. V6re ett' misstag att alldeles
privilegium». .Därför luåste priva~ballorn'a I ~fskaffa dem, ty då motverkad~ ll~an ,det mål
i till hvilket man sträfvar, nämligen af fraktbort.
Mindre exclusiv är den uppfattning, SOIU! nedsättning; å den andra påstår han, att de
handelsministern ..Aellenbach uttalar. Han för-lluissbrukas. till att vidga konsumtionsområordar förslaget däl'för, 'att det· skall göra 1'1-1 dena och· förskjuta förutSättningarna för de
ket~ uppsiktsrätt till mer än ett namn och I oli.ka_ produktionsområdenas kenkurl'ens. Härföra dä,rhän,'" att järnvägarne förvaltas efter af har en onaturlig hypertrofi i industri och
lika normer och som ett enhetli~t nät. Stats- i järnvägal' utvecklats på vissa ortei' och atrofi
banesystemet har äfven den fördelel) med sig, 1inträdt .på andra håll. Missbruket kan en·
att staten kan komma de landskap till hjälp, j dast· häfvas genoln ·en högre tredje,' som stål
h vilka . ickeega nog kraft att hjälpa sig öfver konkurrenterna och 1\an göra rättvisf
själfva till samfärdselns fördelar, och statens Iåt de olika konkurrerande behofven. Järn
fördel af dylika banor bestämmes icke. en- vägspolitik och tullpolitik stode i ~et innerli
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... t, samband; tal'iffel1na vel'ka som import- sperg(!tJ Windho1~st tn. il. tal,ade, mot förstaocbexportpremier. - Det är ejsvål't 'att 'se get, hufvudsakligen därf~r a,tt det var åf pobtU· rent pl-otektionistisk denna ståndpunkt litisk art och "s:rft.ade attkväfva all' själf-
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är. .Det är den inhemska produktionen som' ständightet, stnnJ ' -funnes kvar, i l'iket, vare sig
: skall' skyddas; att ej blott järnväg-al'ne, utan i fornl af'. smäl~re stater ellei· politisk fl'ihet..
'afvenalla konsumenter skola ifva lidande En af dem,' Sch01"le1tle'r Alst} 'betonade två
gallionl importens, häDlmande, det förtiger ta- vigtiga synpunkter, so'm und el' debatterna
lal~ll. Oeh konsekvensen af halls system är allt föl' mycket le~nats ur sigie. ,Då Jllan
att staten skall dh~ekt re~lera priset' ~å' et~ fra mIl öll, , att staten kun(1e sätta låga tarif..,
sbtgaf arbete, l1äm1ige~ transporten,. och för fer, därför att den mindrebehöfde se 'på räri..
öft"igt indIrekt inverka på all konsumtions tan af före~ag-et, var det det 'samlna som 2:tt
oell -produktions inbördes gestaltning.
säga, att bristen skulle af de skattdragande
Deubekante vetenskapsDlannen ocb politi- fyllas. Visserligen' funnos de som' föl' varakel-U .Virchow uppträdde med skärpa mot de detta med, att landets väl nlåga och skatteäkerbrnksministern. Denne,s utfall mot hy~ förmåga stegrades, nlen man glömde, att de
peJJuJofi och atrofi i skilda landsdelal' smakade skattdragande falla' ej tillsamnl3Ds med dem
tellaobetydligt af socialism, men :bans fordran SOlD hafva fördel af låga tariffer,' d. v. s.
plt att staten ,med en slags justitia distl'ibu- att alla fä, betala för några. Och' de ofanttiva skulle ingl'ipa'i 'arbetsfötdelnin~en och ligoa massor af statsJärnvägspappe;r, som skola
prj;s1~lel'illgen, visade att !Dan vore midt inne vid köpet utsläppa.s, torde komtna att blifva
i ,socialismen. Hypertrofi 11g-e i tingens eg-en farliga konk.urrenter för det kapital. som väl
natur och kunde ej genom nAgot goedtyckligt behöfdes på andra oml1åden, särskildt för lalldt~
j:äJ~~fJlgssystem fÖl'ebvggas. '" Med mycken bruket.
ekarpsiDllighet .utvecklar han den oförenliga. De'batten i Herrehuset erbjuder färre nlärk·
motsatsen i handelsllliuisterns och lkerbl'uks- liga punktel'. .De flesta som talade mot ~jo)"de
miBistel~lls p)·ogram. Den förre som a1fatt:'t det af politiska ·skäl;. de som talade 'för} sl'
18,gföralagets motiver Ilar lagt- vigt pi, att ri· väl af ·politiska skäl som; därför att de hylket skuUe komma i besittning af bufvudlini- lade samma ekonomiska äsikter S0m Bis. 81·11.' ,föti ' att befordra den genomgående tra- marck. Tvänne yttranden äro Dlärkliga nog.
ftk.n, hvilket naturli~tvis är det ~anlma Rom Grefve Lippe, som rÖ8tat ,för statsban-lJätets
att bylla difi'ereutialtHrifft'rna. Den senare utvidgning 1873 Qch 1874, opponerar sig be,"tel~- åll~Tipel' dessa, för att häfva den ut- stämdt mot försöken att införa, enhetliga ta..
Ulad:ska handelns konkurrens' med den il)hem- l'ift'eI'; för hy~rje bana äro kostnaderna' be-,sk. Pl'1)ållktionen. Konsekvensen af' den se- stämmande föl' det pris, till bvilket den kan
nare ltdkten vore ovilkarligen skyddstullar transportera. Och stat'Jbaaor böra lika väl som
oebinskloänkning i, näringsfriheten, men ville privatbanor betraktas som industriella anlägg·IIl,ab va,ta rättvis i sina konseqvenser skulle ningar, afsedda att befordra en 'vinstgifvande
.man GvUkorligen uppdraga skrankor, äfven l'örelse. Hasselbach löstade' för lagen däl'fÖl'
fil' 'den' inre handeln och behandla hvarje Ii- att ,han icke ville bereda regeringen ett
_ kl"ets 'olika.
derlag, men han ville icke veta 'af ett järn..'
I rak motsats till Virchow försvarat hi- vägsDlonopol i statens hand och hade alltid an·
'atot·ikel n Sybel åkerbl'uksministel"lls lsikter, sett, att staten icke borde drifva en stor köp·
sl,Gm' val'ande ett uttryck fö~' statens ·skyl- mans· eller iridusu·iaffär.
d!ghet61' gent emot -en stor riksolycka. I
Lagen antogs i bägge husen,' men därmid
bans tanke börp. tal'iffel'na icke bestämmås ur afstannade .saken.' Regerin~eD fann väl ej
a1Dplltrkt~n,tnl hvilket högstabelöpp en vara läDlpligt att nnder den storm af ovilja, som
kall l. Jätnväg taxeras med högsta möjliga i det örriga Tysklan.d reste sig mot förslavInst tör den samma, utan ur den, till hvil- g-et, draga det inför tyska )'iksdagen och möJ~
ket IltJjlIgast billiga pris kan banan, tran- li~en riskera dess fall och säkerligen en djup· .
spoJ'tel'a'lltan att skada sin existens. Men gående splittrin~ i den riksenhet. som man
hvadaom ,menas med att skada sin 'existens, nyss uppföJt. Först i dessa dagar (februari
det .,plyser ej talaren. Han tror med Bis· 187\9) se vi af tidningarne, att Bismarck
~arckt att, frågan är ekonomisk, och med oll1sider dragit fl'ågån inför tyska riksdagen.
La8Iu~r, "att hon är politisk, och röstar för Utgången kå~ väl ingen förutsäga, men tro· "
den af"bägge skälen.
,
. ligt är, att 'det protektionssystem, hvarmed
Repl~esentanternaförcentrumspartit,Biechen- ,han samtidigt framträder, skall af~kl'äcka

ne-

1l

ll

lf«t,.. ~k(m. ,'Fören. Pid8kri/t.

4

26

o-

.m,.ingen af h,ans for~~ .natiena1.1ib~rale, allie- orta,l" ~ i allmänhet anlades dock banol'~a a,f .
rade, 80m nu mlste inse, hvilket verkty~ tillenskUd~,. bolag, som åtnjöto subventioner af,
ondt som godtett riksbansystem kan blifva. regeringarna. Och äfven efter att den itaLi~asom emellertid potitiska s~.äl och icke llienska. enhetsstaien från och med 1859 bÖl~
någon iörkäl'lek till exklusivt statsbanesysteni l jat· bildas, fortfor det på samma sätt; del!
förmått ftertalet af Prenssens ministrar och: ungoa' statens fioa:Dsiela svårigheter skulle i
likaså af dess deputerade att ansluta ''Sig tilll'hvarje händelse fÖl'bjlldit den att tänka
försla2'et, så var det ~ck rent politiska skäl utvecklingen ,af ett statsbanesystem.
l'
som drefvo de småtyak~ statel'nas regeringar 11865, medverkade regeringen till de, spridda
och folk att motsätta sig den preussiska pla- bolagens sammansmältning i 4 stora, af
uen, 80m hotade de enskilda .staternas finan-. hvilka tre voro af utlänningal~ sammansatta;
siela själfständighet 'och> möjligen deras stat- endast ett, det syditalienska~ hvilade på inliga tillvaro. Och det. vår icke någon för- hemsk grund) och -för att lättare genolnföl'a
kärlek rör statsbanesystem utan fruktan för planen såldes de . piemontesiska statsj~rl1vä
preussiska ötvergrepp, som dref Sachsens re- garne till det nordligaste, österrikiska sydgering 9ch reJtrese~tation att samtidigt, i6r hvad banbolaget., Bom förut i Italien innehade de
pris som' hälst utvidga sitt stam
nät ge- lombardo-ven'etiska och central-italienska banom inköp "af 580 kilometer privatbanor. I norna och dessutom södra Österrikes för·.
Hessen-Darmstadt ,skedde något likartadt. nämsta järnvägar. Ett visst svaghetstil -,
~~jern hade redan året förut· skyndat att af- stån~ började dock snart framträda inom bo~._
~~nda sitt statsDät genom inkQp af Ostba- lagen.' Och. här gäller att märka, det sta..
~n.
ten' visserligeQ. betalade subventioner, men
, .' Sammanfatta vi resultaten af det föregå- på 's~mma gång ganska. hårdt beskattade
ende, se 'vi) hurusom ide tyska småstaterna järnvägarne 'och därjämte tillämpade sin rätt
.'statsbansystemet haft öfverhand från början, öt"ver' tariffer och driftreglementen pä ett 4
b'ufvndsakligen genom ]~egeringarnas parti- sätt, 80m kännbart minskade bolagens inkomknlaristiska intressen, och huru det under "ster. Det' 8iciliskt-Calabriska 'bolaget visade
fruktan för preussiskt tyska planer utvidgats sig först oförmöget att fullgöra sina förbin·
nästan till exklusivitet.' I Preussen åter haf· delser, och· staten mäste 1871 inläsa dess
va systemen växlat, men på flet hela med öf- linier, . sanlt· utal~rende)'a dem åt detsyditavervigt för })rivatbansystemet. De händelser lienska bolaget. Det romerska bolaget, SOUl
yi ofvan omtahit hafva af politiska skäl fört altifrån 1864. upphört att gifva någon ut"till en utvidgning af 'statsbanorna i Tyskland. delning, instälde år 1873' äfven ränteinbetalFi~ln den 1 juni 1876 hafva dessa på två 'ningen å sina obligationer.
Regeringen
år;' växt Dled 1666 kilometer, och privatbanor framträdde då med ett förslag, att staten
"nder statsförvaltning med 835, under det de sklllle inköpa dess banor: hvilket följande år
l~ena privatbanorna minskats med 238 kilo- (1874) närmare bestämdes så, att trafike..n
meter. Men privatbanorna i egen förvalt- skulle öfvel'låtas åt syditalienska bolaget~
ning uTgjorde ändock' den 1 januari 1878 men saken kom ej till afgörande~
12' 372 kilometer af 30 303.
, I Under dylika', förhållanden Val' ej under.Italien . är ett· af de länder, SODl man of· ligt, att iden om ett statsjärnvägssystem
tast ser åberopade, då' det gäller att visa" bör,jade hos mången taga forni. Förhållan~
huru iden om statsjärnvägars företräde ta- dena med det norditalienska nätet, som nn
ger ofverhand. Går man saken närmare på fordrade. en snabb och radikal lösning, bragte
lifvet, finner man, dels att det inköp af järn- hos Minghettis ministere till mognad t~nken
vägar som för statens ,räk~i.ng skett· förnr- på att öfvergå till statsbansystem. Saken
eakats, . ic.ke. af någGn .öfvertygelse om stats- var den, att efter 1866 det öste~rikiska sydbanesystemets fördelar, utaa af politiska och banbolagets nät var deladt pä 2 mäktiga
nationela hänsyn, dels att allmänna menin- stater, hvilka bägge i en dylik gemensamhet
gen pI. balfön icke har någon för~ärlek för så.go en. fara 'och därför öfverenskommit, att
järnvägar. såsom statsegendom och bestälndt bolag-et borde delas. i två efter de olika nät. uttala.r sig mot, att staten skall. om händer halfvol'na afpassade bolag. Men det gamla
t-aga deras fÖI'valtning.
.bolag-et visada sig härtill fög-& 'ben~get, mest
När jä)"nvägsby~gandet begynte, var Ita- därför, att. den säkerhet' för bolagets oblilien splittradt i "flere stater,' 'hvaraf följden gationer, 80m låg däruti, att alla bolagets
,ble~, ~tt olika system tillämpades på olika linier tjänte som hypo~ek för dess skulder,
11
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'ige1lom skulle fÖI'svagas., ·Italhmska l'e- !skildt gälde detta tl'afiken~ öfverlåtande åt
ga~la

bo.lage~. :JJJIs ka~inettet hunne under
l)ästa år' iI;iKö~ma med .la~förslag om traft·
'ken de~niti va, ordnande: medelst. conC6ssioner
åt enskild~ bolag. rvlingbettis ~t~tsbansy..
stem 'und,el'kastades,. en skarp krltJk. Statens uppgift vor~ .att bevaka det' -o1fentligas
betalt bolaget stoJ:a subventioner, m~n' efter, rätt och sörja för medbol'garnes l"ättskyrld
187311"8 kris i Wien härtill saknade medel, JD8n icke att drifva industri; exempel från
aD,naTS skulle inköpa de ö:).terl'ikiska linierna, Tyskland" och Belgien visade, ,att statens
bvHket måste öka Italiens svårigheter." Re- föl'valtning vore dyral'e än de en~kilda ba·
sultatet vai' en i :Basel den 17 nov. 187,5 lagens.. Det' sätt hvarpå. staten ingrepe i
afslnten traktat l,mellan Alfons, .de, Rot.. I botagens förvaltning VOl'e ej förenligt med
schild såsom bolagets chef och, Seila såsom sunda ekonomiska grundsatser; en enhetlig
italienska' regeringens ombud, till hvilken tariff vore en verklig monstl·nosi~t. Och
;om en tilläggstraktat i Wien den 25 febl". för den politiska frihp.ten låge en verklig
1876. Italien förband sig att inlösa nätet fara i deDD'a centi"alisat.ion, som tillika hade
medelst en årlilr ann'uitet af 29 569000 lire landets ekonomiska välfärd i sin hand.
nnderål'en 1876-1954 hvilken för 1955Det var klat"t, att kamrarna skulle antaga
68 sänktes till 12 770 000. Dessutom be.. konventionerna.. Högern som nu var i op~
talad.~e man 139 millioner dels föl' materielen positionen måste l'östa för' Baselel'traktåten, dels för andra ändamål. Bolaget skulle som var dess ledares verk.. Venstern å, sin'
upprätthålla trafiken till 1 juli 1876, då sida, följde minist61'en och, tog traktaten,
st1åen borde vara färdig att öfvertaga dem. därför att den blifvit i grund modifierad gel mars 1876 framlade Minghetti konven.- nODl tilläggkonventionePna. Bägge partierna
nefna för parlamentet, på, saUlma gång an·; erkände det tvingande skäl för inköpet, som
tyda-nde. att man borde 'inköpa äfven de hänsyne~ till lanQets nationella' oberoende
öfJ~iga näten. Han förordade ifrigt" att tra·, d~kterat. I de" di~kussioner som härunder
fiken skulle af, staten öf\·el'tagas, åberopande fördes i kanll'arne kan dock ett och annat
exempel frå~, Belgien och Tyskland, hur vara värdt att lägga märke till, för att lära
detta ej VOl e med någon svårighet ·föl'enadt känna de åsikter som nu röra s~g iDonl
6eh ~åfve regeringen tillfälle att medelst det Italienska statslifvet i fl"åga om järntarifiväsendet befordra landets ekonomiska vägarne. ,
lltv'eck~illg, -Parlamentet var dock af annan
Bland högerns talare förordade pl'ofessorn i '
tan,ke, och denna !lya, järnvägspolitik förde nationalekoBomi Blfrelli järnvägarnes förv~lt·
titlminislel'enS fall, innan frågan ännu kom- ning 'g-enom staten. Han ansluter sig till
mit under behandliug. Ett nytt kabinett den ryktbare tyske nationalekonomen Wag..
bild'ades af venstern under Depretis, och ners åsikt, att da stora bolagen bilda t yrandetta som ansåg vilkoren i de förra kon ven- niska korporationer i fullkomlig medeltidsantionel-na föl' bål~da för Italien och tillika da; ban vill ej förneka associationens berätti..
ogillade planen, att staten skulle trafikera de gande på kreditväsendets omräde, men 'väl
linjer den inköpte, afslöt 'med sydbanbolag-et på det industriela.
Järnvägarne äl'O ett
två, tiUäggskonventioner af den 11 och 17 monopol. men därför bör staten skydda den
jU'Di 1876, i hvilka detta Dlåste göra åt- svagares rätt Gch undanrödja 'hindren för
skilliga pekuniära offer och därjämte ,åto~ den fria rörelsen. Spaventa (arbetsminister
sig att trafikera linierna under 2 ål" (till 1/7 i Minghettis kabinett) anser de stora bola78) mot en arl'endttsumma at" 31 500000 lire gen skadliga; antingen 'har regeringen verkoch rätt för staten till 85 proc. af den Yt- lig lnakt öfver dem och utQfvar den, men
terlia-al'e Dettgbehållning, som kunde upp'stå. då uppstår ett inbördes krig-, eller ock äro
'NågJ'a dag-ar efteråt fJ'aJulades konvelltio~ bolagen oberoende såsom i England, och i
neJ"na för parlamentet. Det utskott, som åf' allt utom till namnet, äfven i Frankl"ike.
depntel"ade kam,maren nedsattes under Cripis Jäl;nvägsmonopolet är onaturligt i .den mo·
urdtorand'eskap, fällde en hård dom öfver derna rättstål~n, dä." 'alla böra vara lika
Bastler,;traktaten i sig ~jälf, Ulen ansåg' att den inför lagen.~Mingh.etti anser att ,iärn'7ägarne
d~ck:., genom sista. tilläggen undergått för-, ej kunna jämföras Du~d vanlig in~ustri. Dels
l, 'ttflngar som gjorde (~en, ;lntaglig. Sär.. ! är. konkurrensen, ~om. utgör' garanti f~r ~tt

gelitlgcen , hvilken betraktade det som en vel'kIig fara att l~ndets hela bannät t. norr skulle
ligga i främlingal~s händer,. började då tänka
pi att inlösa bolagets, italie~ska linier (1 973
kilometer). o~h beslutet paskvndades af en
vink från Österri~e, att detta, som hitti~ts
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·-'28_produktionen ej skall. kunna aikteragodtyck~
liga vilk~)}', där utesluten. Dels är det enskilda intresset, som är industrins förnäm·
ste .dtiffjäder. sällan i styreltierna ]'epI~eeent~l'adt, ty dessas medlemlnal~ egä sällan större
aktie.belopp och äro oftast oberoende af aktieegarne. Han anser staten fullt kompetent
att förvalta järnvägarne och afvisår med qppriktig harm tanken att däri skulle "ligga
något försök att till statens fördel inskränka
den enskildes t"l'ihet.·
" Lu~zati förordar statsföl'valtBing, emedan
. han önskar g-ynna handel och in«lustri. Han kan
aldrig gå in på, att bolagen skulle fä inom gränselåna af vissa bestämda maxima frItt röra sig
med taiiffel"na. Han anmärker mycket riktigt, att så länge staten betalar subventioner
bör den oek hafva l'ätt att inverka på tarifferna, af hvilka nettobehållningen och således. subventionens storlek beror. Mot trafikbolagen har han den invändningen att göra,
att de alltid skola sakna den äggelse, bom
ligger däri, att det i järnvägen nedlagda
kapitalet representerar)' den förvaltandes förmöO'enhet
.

än biS~egrad drabba staten, som 'skall'svälla
genom d~ras· uppslukande.
.
01"ispi .utvecklade deri åsikt., som äl" för
åtskilliga italienska statsmän så' karaktel'ist~sk, nälnUgen att järnvägarne böra vara
statens, ~ärför att de äro offentliga vägar,
men trållSPQ1;ttjänsten läggas i" enskilda bo'lags händer, därför att den är en industri.
Al'betsministern Zanardelli. förordar också
trafikbolag, på samma sätt SOlU man förfarit
i N edel'länderaa. Statens förvaltning kan
aldrig blifva affärsmässig och blifver därför
alltid dyrare än ~en enskildes. 'Men det är
förnämligast från politisk synpunkt ban fdrdö,ner den; den är farlig för den polit!ska
friheten och motverkar en förllut'tig samhällsutveckling genom det administrativa föl'myndareskapet, hvilket den kväfver den en·
skildes fl'ihet och franlför allt ban! förluåga
af att lljälpa. sig själf. .
.
.
De m~stsansade och af partihänsyn U1Just
pävel'kade åsikterna voro väl de, som uttalades
af centerns ledare Peruzzi. Han erkänner
att han bidragit till Minghettis fall, och det
däl'för att dennes järnvägssystem syntes hoa
•
'nom §, nyo inveckla Italiens finanse)", just
Bella} som först med mycken skicklig- som de bÖl:jade komma i jämvigt. N&gon
het försvarat sitt verk,. Baseler-kf>nventio- fiende a· priori till statstrafik är han icke;
~en, förklal;t' '.gansk.a förståndigt, att han i dylika praktiska saker .måste tid och läIcke tror pa någl"a do~mer om ofelbarheten genhet bestä"mma utslaget. M-en han anser
, af trafikens ordnande på. det ena eller andra förslaget som ett. öfverdådigt språng ut i det.
sättet. Han' hade själf året förut varit får- okända och därför vill han först om bil'dig att taga ett privatbolag af Italienska dandet t af trafikbolag visade sIg fÖl'enadt Dled
män, Oln det erbjudit tillräckliga gal"antiel". alltför hårda vilkor taga statstrafik som ett
Ändrade förhållanden .hafva sedan f6rmätt mindre ondt. Järnv'ägar måste 'skötas affäl'shonom att rösta för statstrafik.
mässigt, särskildt i afseende på tarifferna,
Vänsterns talare voro alla mot trafik ge· och han varnar för alla nivel1erande teorier
nom. staten, nlgra äfven mot inköp af järn- på detta anu'åde. De anhäng-are af stats·
vägar, ehuru de af politiska skäl röstade trafik SOlD yrka på dylikås tillämpning, böra
föl' förslaget, .föl' att ej skada kabinettet. besinna, att den brist de fralnkalla drabbar
,Den bästa nationalekonomiska utr6lftningen först statskassan och sedan de skattskyldige.
Förslaget anto~s i bägge kaUlral'na med
gafs af Genela} som förklarade att ,jäI'DVägarne icke ~ore, såsom nyare nationalekono· stark majoritet. Det gick emellert~.d ej Demer proklamerade, att betrakta som' oifent- pretis . bättre än hans företrädare. I no.vem·
liga vägar, ehuru det vore påtagligt att de ber 1877 var han färdig med sina järnvägsVOlIO af stor nytta' för det offentliga.
Att planer. Han föreslog, att. alla italienska
de vore ett monopol VOI"e klart l"edan däraf, banor skulle hopslås i två nät, af hvilka det·
att staten beviljade concessionerna, och där- adriatiska skulle trafikeras af det g-aulla syd·
rör voro 'de äfven hrindna vid vissa vilkor. italienska bolaget och 1"Iedelhafsnätet af ett
Men deras förnälnsta karaktär vore den af nytt, sammansatt af italienare och utländinindustriela fö."etag-.
De enskilda bota1ten l gar. Men han föreslog på satnma gång föt
kunna nog hafva. sina fel, men man får ej att' kunna lättare gt,noulföra planen, att sta·
häller g-lömma del'as förtjänster. Och de an· ten 'skulle inköpa äfven det rOlnel:ska och
märkningar man' är så frikostig med ~ot de syditalienska nätet. Och detta kostade ho·
.~ stöl're bolagen, grunda sig på fel, ulstJ'ade' just nom makten; hans parti ville ej vara med
. ~f der~s stol'~ek! Men ~ 8& .fa.,ll tn~~te de' i om· at~ Q~~ 8tatsJärnv.ä~arne~. 09h ~ ~ar'
r
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1818 föll D6pl·~tis' kabinett och lemnade rum däl'af. att Ungarn" tycktes h'afva utsikt att
en minister af än starkare .vänsterfärg blifva Europ~s kornbod" och att man hoppaRuder Cairolis ledning. I maj 1878 inkon1 des "dl;ag'a'~m~_ sydryska sädesexpol'ten ördenna med förslag, att en stOl' kommission vel' de östelTikisklf bano1'fia. Banbolag skjöto
sk~lle af- regering och parlament p.edsättas UPP" ·som SVanlpal", staten sköt på medelst
rör att grundligt undersöka alla hittills följ- beviljande af l'äntegal'alltier; concessioner och
da trafiksystem och äfven yttra sig, hvilka järnvägspapper blefvo förentål för de lne~t,
vilkor staten bOl'de uppställa, därest den öf- ohejdade börsspekulationer. På fenl ål' (1869
verlemnade förvaltningen åt trafikbolag. ·Eme.' "":-73) J{)rdnbblades -monarkins järnvägsnät
,dan kontraktet mt~d sydbanb~laget om trafik frAn 7 349 till 15 570' kiloIneter. D~t dröjaf de norditalienska Järnvägarne j'edan den de dock ej ,länge, ,innan: följderna aföfver1 juli '1878 ginge till ända oc~ aet VOl"e spekulationen framträdde.
Pl'Isstegring'en
ol'ådligt att låta detta »utländska» bolag gjrJrde det omöjligt att bringa
mängd
fortsätta, men I något inländskt, bolag ej k\ln- företag' till slut för de beräknade sumlnoi'n8;
de i bast bildas, föreslog regeringen, at t sta- å de"' färdiga "banorna, visa.de~: sig ,- trafiken
ten skulle provisoriskt· öfvertaga dessa lini- blifva vida mindre än nlan beräknat, oel) vid
ers trafik till 31 decenlbei' 1879. Kanlrarue sidan af en nettobehållning "ida under kalutsträckte denn~~ tidpun~t till 31 juni 1880, kylerna stod e,tt anläggllingskåpital vida. öfmen be~ärde på samma. gållg, att trafikkom- v~r de ·föl·sta beräkningarna. Kapitalen V01'O
missionens betänkande" skulle vara färdigt 80m bOl'ttorkade efter det guldregn, som Il)an till våren 1879. Af diskussionen framgick låtit lledströmma i jorden. Den förfärligatydligt, att majoriteten anstig trafik genom ste kris inbröt under året 1873; järllvä~s-"
enskilda bolag fOltfarande önskvärd, och pappernas värde sjönk i allmänhet ned till
ehuru regeringen b~gärde, att" l1ndel~söknin· noll, och 'bolagen ramlade öfve.r ända. Stagen skulle få sträcka sig till alla ,arter af ten måste lägg-a en mängd banor under se"
järn rägsfärvaltning, vittna dess uttalanden kvester och antingen själf öfvel'taga driften
tydligt om, att dess sympatier gingo i sam· eller öfvel'låta den ät bolag. ,Jämvigten ät··
ma riktning. Det var omStändigheternas än i dag~ej återstäid. Det är långt ifrAn
makt, 'so,m tvung-it denna minister att före- underligt, om dessa privatspekulationens förslå provisol'i~k trafik genom staten, straxt villeIser och de svåra offer staten fått bringa
efter att den störtat, den moderata vänster- franlkallat tankar på att man lnel'a än hitministel'en, därför att denna velat öka sta- tills borde lägga an pI, ett statsbansystem.
tens järnvägsnät. Huruvida i denna saker~ En af dt' bäste fÖltfattal~ne på järn vägarnes
nas ställning 'någon förändring inträdt ge- område, den väl bekante M. 1\11. von Weber,
nom 'sista ministerskiftet är oss obekant.
förordar, att staten nu skall sätta sig i. bel Öste1"1'"ike begynte man med statsballor, sittning af de stora hufvudlinierna, men på
Dlen det visade sig snart att den österriki- samma gång håller :ban starkt på bibehål-'
ska statsmekanismen, komplicerad- och tung lande R,f privat bansystem vid dess sida och
som den var, icke förmådde sköta
an- på nya" järnvägars individualisering. d.v. S.,
läggning af ind-ustriel art, där rörlighet var att deras anläggning oeh trafik skall :rättas,
bufyudsak. Finansernas däliga skick förde efter de behof de skola tillfreds~tälla. Så
på 1850-talet till 'en försäljning af stats- liten 1'011 spelar för öfrigt statsbansyslelnet
banorna till enskilda bolag, men den ögon- ännu i Dlonarkin, att af i 7 292 kilometer,
blickliga fördelen af kentanta ' betalningar som voro öppnade den 1 januari 1877 voro.
uppvägdes af det låga pI'is, för hvilket sta- blott ~ 274 statsjärnvägar, och af dessa
ten slide. Det blef nu de enskilde kapita-, trafikerades endast 1758' af staten. Pä det
lens tur att öfvertaga järnvägsafiärerna, och cisleithanska området äro privatbanor;ia nätv:å stora bolag beherrskade nästan hela nä- stån uteslutande berskande' med 10 132 kil~
tet. Detta utvecklade sig ej synnerligt fort, Inetel' lnot 594. Ungarn'~ egel' 1680 kilome~
och staten kände ganska tungt, hvad -clet ville ter stat~järnväg~r j man hal' där af politiska
~äga att vara ej blott beroend~ af utländska skäl, för att häfda. ~ungerska statens själ,f. kapital, utan än värre bunden vid utländska ständighet'- lagt sig mera vinn om att utkapitalisters godt.ycke. 'Efter dualismens
veckla sf'atens nät.
.
110mförande 1867 - intl'ädde helt gförmodadt
I Belgien bÖljade "'staten själf att bygga'
den 8. k. svindelpel"ioden, .som täckte ända hnfvudlinierria år 1834, emedan den fruk" . t jU 1873~ "Den fl'~mkall~(;e8 "till stor del ·tade ." föl'· si~t nationela o1)el'oepde! däreat \lt·
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-30länd ska kapitali-ster fin~e företagen i sin hand. I~enonl nya liniers tillkomst kan appstå. Ett
'Är 1845 lemnades dock fältet öppet för den rent trafikbolag, utan besittning af egna Ii..
enskilda företagsamhptell, , och till år 1869 nier, , kan ej gerna hafva stort intresse rör

hade denna skapat l 689 kilometer eller dub- 'andra utgifter än denl a~ löpande natur. Det
belt så stort nät som statens. lIen å andra måste' vara ett fördelaktjgt ro']'ende på lång
sidan voro de enskilda bolagen ej färl"e än tid och me,d n~sikter till gifven tördel af ett
50, hvilket på hvarje bolag lelnnadå i me- ifl'~gltsatt kapitalutlägg, som skall förmå- ett
del tal blott 33 kilometer. Det var en för trafikbolag att nedlägga penningar pi), lltvidgstor söndersplittring a~t knnna fortfara, ,men ningar at stationer m. m., hvilket allt ju
det var utan någon statens inblandning, en- blir att törbättra en annans egendom,
dåst genoln förhållandenas egen Dl akt, 80m
I återst1ende europeiska ländel',' de skan.summanSlllältn'ingen började' och slutligen' än- dinaviska undantagna, -saknas nästan hvarje
dades med att lenlna fyra stora l)olag på spår af statsbansystem, så i S~hweiz, 8paplatsen. Ett nf dessa., ledt nf den }'yktbal'e nien och Rysslånd" I sistnämnda land hal'
Philippart J Belgiens och Frankrikes Strous- dock staten genom direkta understöd och
berg, sknpade afsiktligt en sådan konkurrens räntegarantier till sanlmanlagdt större belonp,
med staten, att denna härigenom, tvangs år än hvad enskilda tillskjutit, sökt f~'ämja järn'1870 att öfvertaga trafiken på 600 kilome- vägsnätets utveckling. I de öfriga verldster 8f bolagets linjer och måste lofva att på delarne förekommer icke heller statsbansystesamma vilkor öfvertaga 500 andra, som P. met utom för en ringa del af det engelsktböll på att. anlägga. ,Till ~p"und .föt- denna o.stindiska nätet. Sammanläg~er man hela
anorduiDg' hade således ej från början le~at verlden8 banor vid slutet af 1875, får man
någon plan på, att staten borde vara herre den oerhörda s~mman af 294 249 kilometer.
öfver järnvägsväsendet; man tvangs af för- Af dessa voro blott 33 660 eller 1/9statsbahåBanden, som hotade ruinera statens banor. nar.. Under året 1876 stegrades visserligen
Vid iuköpet af Luxemburg8ka bolagets Ii- statsbanornas siffra genom inköpet i Franknier 1872 vel'kade åter politiska orsaker. rike, Italien och Tyskland för staternas räk.!\fan fruktade' för att Bilgiens själfständig- ning af ungefär 6 000 kilometer. Men oak·
!let skulle - botas" om dessa linier folIo i allt· tadt dttta torde i närval;ande stund statsba.'
för mäktiga grannars händer; 1869, hade nornas numeriska relation till de enskilda ej
Fl"nnkl'ikes stora »Öst»-bolag öfverta~it deras utvisa större siffra än år 1875" ty de en·
ti·afik; 1872 framskymtade ett bolag med skilda banorna hafva ock utvidgats stal'kt
tyska riksinflytelser.
Oakt~dtdessa betyd- genom nya anläggningar.
,
liga utvidgniugar var vid slutet af 1876
Salnmanfatta vi i några ord den öfverännu !/5 af banorna i enskildas händer (1 484 biick vi tagit af växlingarna mellan stats..
kilometer mot 2 105).
och pl"ivatbansystem särdeles under sista ti- .
~Tederllinderna erbjuder ett' rätt ege~ sk§,· den, så finna, vi, att i Eng-Iand, hal' försöket
despel; det är', det enda land utom Italien, att genonlfol'a ett statsbansystem lnötts af
som i större skala tillämpat trafik bolagsyste- ett kompakt motstånd; i Frankrike bar stamet. Det första nätet därstädes utfördes af ten vissel'ligen köpt två ruin~radekompa.niel's_,
två enskilda bolag, men staten fann sig för- Unier, me~ i den tydliga afvakt.an att, om .
anlåten att ingripa, då en utvidg'nin~ af nä- sig göra låter, öfverlåta deras trafik §,tpl"i·
tet annars, ej syntes möjlig. Enligt lagen vata bolag; den stora planen därstäd'es att
af 1863 bygger staten de nya järnvä~arne, använda statens kredit för en oerhörd utmen' utarrenderar dem åt enskilda bolag, SOlD vidgning ~f bannätet är ännl:\ Så oklart att
äfven äro skyldiga att anskaffa materiel. mån ej kan se, om den åsyftar statsbanor
Längden af statsbanoJ'na val" vid slutet af ål' med statstl"afik, statsbanor med pl'ivattratik
1875 988 kilumeter, af de enskilda 904. eller af staten understödda privatbanoJ' eller
I motiven till 1863 års lag beter, det., att ~hlt]igen och troligast en blandning af alla,
»regeringen föredrager att trafi,ken lä~ges i tre . systemen.' I Tyskland hafva politiska
enskildes händer, ty, denna är en a.ffär föl' or5aker framkallat ,dels kORSolidel'ing af stats- _
deli . enskilda industrin; om staten själf ör-, jäl'nvägar~e i de smärre staterna, dels, för·
vertager trafiktn, skall de~ utträda ur siu slaget att på riket öfverlåta de preussiska
1'01». Systemet hal- dock ej arbetat l'ätt väl. 8t~\tsbanol"na. Mellan sta~~ban- och privat·
Arrenden af järnvägars trafik äro alltid en ban8y~temets anhängare pägår en skarp och
y~n8kli~ sak~ där konkl:lrre,ns eger ru~ och oafgjord stl'id~ Möjlighetel1 för QC förre att!
t

..- 31.

fl öfvel'hand torde, komma att ~bero ensamt i bög 'grad underlättas, på grund af de kor-

af "tt' politiska frågor få spela in i de eko- (ar~. _l~fs,~~, .,~ssa flugo", nu ,till anslutnin~s:.
misKa. I Italien har staten' inlöst ett stort punkterna I statsnätet. Man bade ej hällel'
nät, men, som vi' sett, hafva, politisk~t ,och miSSl"äk.nat sig, Den kraftig6 anstöt, son1'
nationela skäl - varit ~ärför bestämmande; statsinitiativet innebar, förblef ej utan frukt,
majoriteten iJ1em parlamentet har uttalat sig om 'ocks! .vel;kniniarna' framträdt tämligen
för att staten icke skall trafikera ~em, ocb ojämt.
'
,'
.,
"
,
cn" mini~tere,' ,SOlD var af samma åsikt, har l' År 1856 invigdes det första', stycket å
fallit därför att den vid anordningarna för tra~ statens' linier. Redan åtta år 'därefter vid
fike,ns öfvel'låtande på 'enskilda bolag vågade slutet af 1864 voro 80,6 mil af s~atsban'orua
föreslå, att. stateJl skulle inköpa än' ller~ Ii· öppnade för ~rafik. Under de ,följandd sju
niel\ för att lätta uppgörelsen. ..:.- Med ~tt, lren skred 'arbetet något ]ångsanlm~re framord statsballidens' så ofta omtalade' stal'ka I,t; vid slutet af 1871 voro 111,1 mil rårframträngande 'reducerar sig i. verkli~heten diga: Betydligt hastigare, har utveckl~ngen
till, att stal;ka anlopp hafva, gjorts för att varit under de sista sju åren, ty v'id slutet
till dess fördel nedtrycka privatbansystemet, af år 1878 voro 160,9 mil öppnade för trautan att dock på det ~ela man kan skönja, fik. 'De enskilda banorna hade änntl1r 1864
hvarken att 'allmänna meningen i främmande icke hunnit länge än till 27 mil; den väg,.
länder öfvergätt ,pä statsbansystemets sida, längd, Rvarmed de under de följande sju
.ner att detta lyckats gora några arrondtu"in- åren ökats, var ungefär densamIna som för
gar som tynga i vågskålen.
. statens jäl'nvä~ar, nämligen 30)8 mil; men
,
j det är att märka, att denna tillväxt inträdt
II~
l redan' före' 1868.
Frän och med 1871 bör~
.:.
..
".
.
jade m,an däremot äfv/en hos oss liksom ,i
Det sven~ka Jarnvagsnatets utve~kl~n!J. .?ch andra länder att med feberaktig ifver kasta
.fi'J!:ans~ella'fesultf!t. n.~ e1'fsk~lda J?rn- sig in ,på järnvägsanläggningar. Behofvet
valJarnes ekon~rY!.~s~a s~alln~ng och na.qra var hos oss genom' de stora transportafstlnaf orsakerna dart~ll.
, j den och svagt utveckla~e kommunikationsInitiativet i Sverige togs som bekant af I llledlen än, kännbarare än i de ilesta andra
enskilde i slutet af 1840·talet, hvilka bildade länder. Å andra sidan fans en penningtillett bolag för byggande af Köping-Hult- glng, hvars, like man hittills ej upplef"vat,
banan. Men företaget förblef isoleradt och och pI, hvars utsinande ingen trodde eller
fOl~tgick Pj under gynnsamma utsikter. ' Det ville tt-O. Järnvägsföl'slag döko upp på alla
syntes därföllI omöjligt, att Sverige skulle I' h~ll och kanter, och de, aldra llesta kommo, .
snart kunna komma i ätnjutande af det nya, till stAnd, med en lätthet, 80m måste förvå·
samfärdsmedlets fÖrmåner, försA,vidt dess infö- na t om man icke' nu .säge, som vi längre rande skulle få bet'o af den enskilda fria fram skola visa, hvilka obetydliga garantier
företagsamheten. Regel'ingen beslöt då att bolagen beböfde ställa, för att- begynna rea·
inslå samma väg, SOlD i åtskilliga andra liserttndet af sina företag. Om den riklig",
mindre, om också ej -så, kapitalfattiga, stater järnvägsfart., med' hvilken saken nu skulle
blifvit beträdd. Hon föreslog ~ 853, 54 ärs dl'ifvas, vittnar, att under årit 1871 gäfvots
riksdag, att staten skulle taga initiativet, concessionertör 16 järnvägsbola.~ med ett
och eJ blott det, utan att ett helt system af mi nimiakt.iekapital, 'af nära 14 millioner, och
bufvndlinier' skulle pä statens bekostnad ut- följande året för 11 bolag med ett nästan'
föras" Ur statens synpunkt måste den nlili· lika stort minimiaktiekapital , men ett maxi·
tära och administrativa betydelsen af den' mi'kapital af - ej mindre än 51 millioner.
kraftkoncentrering, som medelst jäJ'nvägal' Också framskred de enskilda ,banornas vägmåste ästadkomluas) va.ra det' i första rum- längd med jättesteg. År 1873 var den ej
met bestämmaride motivet, nlen' ej mindre längre ä~ ~4,4 mil och understeg statens
vigtig m~t)te den ekonollliska betydelsen vara med 35 mil, men följande år var den 178»8
af ett nät, som sammanknöt landets vigtigaste 'och öfversteg statens med 43 mi~. Och tre
hufvudpunkter med hvarandl"a och satte de år' senare vid slutet af 1877 räknade de en- '
fö.'nämsta exportorterna i lätt förbindelse med skilda banol'ua 313,4: eller dubbelt m,er än
innanför liggande vidsträckta produktions- staten som då egde blott 151 ,4. Under,
06h afsättningsomJ'åden, Häl'igenom måste byggnad voro ·vid samma års slut 47,& mil,
ock möjligheten' af enskilda, banors byggande: stats banor och ungef'ärligen :,80 mil, enskilda
jO
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banor. Redan de~sa nakn~ siffror. som an- I man' skulle inräkna kapitalrabatt och räntor
gifva järnvägsnätets utveckling, säga os~, att under byggnadstidell, det är i brist .på
man troligen öfverskl'idit de gränser som uppgifter omöjligt att säga, men,. dl man •
'kapitaltillgången å' ena. sidan och än .mer. .besinnar att de enskilda' järnvägarne m~ste
(len . ekonomiskt-industriella utvecklingen ä .'taga sina lån på hä,l'dare vilkor' än .staten,
den andra sidan ~annolikt kuDde medgifva.jSå torde man k'unna antaga, att dessa osy.nNätet' mer än;fördubblades på fyra år från liga ~iffror uppgä till kanske 20 millioner**).
223,6 mil vid slutet' af är 1873 till 464,8 Men ~ det är icke sagdt, att vi äfven härmed
vid slutet af år 1877, något, bvilket sä~fidt hunnit maximisifiran för den totalakostnavi veta saknar motstycke i hvarje annat den. Man kan tänka sig dels a.tt en sväflanda j ärnvjigshistoJ'ia ; och 8er man blott pl vånde skuld fQl'efinnes, Oln också ej af 81
do ~Bskilda jernvägarne, så Dler än tredubb· högt belopp, dels att 'aktieegarne' fått inbolades' dessa från 94,4: mil till 313,4. Och tala tillskott, utan att de samnul, helt och'
de enskilda järnvägat'ne kunde' ej som staten hål~et n10tsvaras af lika stora 111inskningar i
vända sig .till den utländska penningmark- bolagets skuld. t) Någon 8töl~l'e 1'01 torde
nadell; de summor de erfordrad t hafva nästan dock ej dessa siffror spela.
uteslutande måst tillsläppas af landets eget . Det torde sålunda ej vara öfverdl'ifvet att
rörelsekapital.
. antaga, det de ofvannämda 429,8 mil järnFlåga vi oss nu, hvilka kapital som äro vägar, om hvilkas trafik vid 1877 ärs slut
i v1ra jäl'llvägsbyggnader nedlagda, är den vi ega fullständiga uppgifter, hade att förfrågan längt ifrän lätt att besvara, ty den ränta ett effektivt kapital af mellan 370 och
sA, kallade anläggningskostnaden, sldan t. ex. 380 millioner. Men detta representerar åDdl
SOlU den i traftkstYI'elseDs förträffiiga l"edo- icke allt hvad' vlrt land varit. färdigt att
gö.l'else framträder, är icke detsan1ma 80m påkosta sina järnvägar. Ty om man medjärnvägsföretagets hela kostnad. Den förra räknar de banor" 80m öppnats 1877 utan att
representerar de summor, som direkt ~tgått ofvan hafva inräknats, de sim sedan 31 dec.
fÖl' järnvägens byggnad, materiel och illven- 1877 öppnats och de, 80m äro under byggtal'ieuppsättning; i den senare Ater ing1r en llad och inOln kOl"t tid blifva fä)'diga, torde
annan faktor, 'nämligen kapitalrabatteu å de stimman ökas Ined minst 90 till 100 millonel'.
lån, som. för banan upptagits och räntor nuStorleken af dessa kapital innebär ickp, i
der byggl)adstiden ä lånen. En jäl'~vägs och fär sig n§,got fö)'~kl'äckande, ty de äro
debet är sllunda alltid större än hvad man ju nedlagda i produktiva företag af den
vanligen kallar dess anläggningskostnad. Så största betydelse för landets ekonomiska utt. ex. utgjorde den senare för statens banor ve.ekling i alla J'iiLtBingar. Och om dessa
vid slutet af 1877 en summa af 163 mil1io- företag gifva
afkastning, som förräntar
ner, . men banorna' hade kostat staten mer, kapitalet, är ju allt god t och väl. Ja, såty' kapitalrabatten å de länesuDunor statin som välbekant är, en järnvägsafkastning
fÖl' dessa banor upptagit.· öfversteg 11 kan mycket väl· understiga räntan på dess
millioner.
anläg~ningskapitalJ och dess anläggal'e ändå
) Anläggningskostnaden) för 278,4 *) mil anse . affären vara för sig fördelaktig. De
af de enskilda järnvägar, som vid 1877 års indirekta fördelar de af järnyägen draga
slut .öppnats rör trafik, steg till 179 millio- kunna pekuniärt' uppväga, att densamma ej
ner. HYilket äter det totala kostlladskapi- gifver full ränta pä sin anläggningskostnad.
tal är, ~om af dessa banor representeras, om I,la äfvenom . afkastniD~en icke. räcker till

en

*) Trafik~tyrelsen har ej haft uppgifter att lemna för alla ballor;

däraf skillnaden mellan
denna 9ch förut gifven uppgift å 313,4:. Denna, sista siffra är tagen ur en tablå, åtföljande
. reservation till stats-l1tskottets betänkande n:r 63 vid 1878 år~ riksdag. Trilfikstyrelsen har
en något mindre 'siffra.
.'
.
•*) Vid Göteborgs-Berg:slagernas bana beräknades anläQ'gningskostnaden till 45,500.000, och räntorna uudel' arbetstiden och kapit.alrabatt till 8,500,000 eller ]8 proc. af den förra summan.
Vår beräkning är ~-jord efter 11 proc. Statens ofvananförda kapitaJrabatt repl'eSflnterar blott
6 till 7 proc. af )anlägg'niugskostnaden l , men' räntor under lånetiden finnas ~j inräknade. där.
t) .Att sväfvande skulder trycka åtskilliga. af bolagen lär väl vara säkert. l\iöjlig'en 'kunna· de
representera lika stort belopp i innellg'gande obligationer, som ej kunnat realiseras.. MotalaHallsbergs banans aktiegare hafva inbetalat 896,000 i uttaxerade tillskott (enligt bolagsstJ'rellens ansökning till Kong'l. Maj:t i augusti 1878); de oblig-ationel'.Isom inlösts utgjorde enligt
,
uppgift af eD med frågau förtrolig talare på riksdagen 1878, 880,000 kronor,

33:nlgon ränta alls å aktiekapitalet, kan deras sta, fÖl·', att 'staten skulle' 3,' sitt "kåpital.ltiadirek:ta fördel vara större än den förlorade njutit 4,75 procent eller den räntefot) efter

'Rktieräntan. Men ,1 andra' sidan sägir sig hvilkeD..:- den .~ ·ätt 'upptagit lån för att an,själft, att ju lägre ränta järnvägen gifver, lägga järnv~går. "~etär Jl}.ed denaa sumlna,
dess sannolikare är att den skall förorsaka som vara järnvägar, tynga ~å vår budget. '
anläggarne en vei~klig förlust. Och man Och epui'u det visserligen har sin riktighet,
-torde väl kUlllla antaga, att i samma ögon- att, det 'för staten icke lig-ger samma fara,
blick nettohehållningen sjunker' under belop-, som för den enskilde, däruti att företåget ej
pet af räntan på jernvägel:\s skuld j vanlig förränt.ar sig) emedan staten, har råd att bära
mening, inträde!' förlustäfven för de 'aktie- ett deficit på denna post, och ehuru det är'
egål~e SODl ega hv:a:d jag sk~lle' vilja' ,kalla sant, att förlusten i direkt. inkomst "kan för
indirekta fördelar 'af banan. För dem, som staten uppvägas af _de indirekta fördelai-, som
tagit aktier utan att ega dylika intressen, tillskyndas honem genom samhäll~ts af järnär förlusten naturligtvis 'gifven 'reda,n i samma vägarne framkallade ekonomiska utveckling,
'ög~llblick dera.s: aktieränta förringas genom så bör man dock hafva' 'siffra.n för ögonen'
D6ttobebållningens otillräcklighet. Och' den för att erinra sig," att staten" måste genom
fåra, som inträder i och med att nettobeh&ll- beskattning uttaga fyra millioner årligen, för
niugen ej räcker -till ränta å skulderna är att åtnjuta fördelen af järnvägar." Och denna
ögonskenlig. Boläget måste skaffa pengar siffra kommer sannolikt icke att förminskas
till bristens fyllan4e' eller ock, när detta blir uRder näl"maste framtiden; kanske man till
om~jligt, förklara sig insolvent.
Därmed och med får vara glad, om den ej under några
har turen att göra förluster kommit till obli- år kommer att växa. Man bör dessutom
gationsinne.hafvarn.e. Och sä hinner man komma väl ihåg, att det är och förblir en'
därhän, ~tt det företag, som skolat befordra ytterst svår 6ch grannlaga fråga, i hvad mAn
den ekonomiska l'örelsen, i stället nedtrycker staten, kan vara berättigad att bereaa ett
densamma. Det i järnvägen nedlagda kapi- visst intresse (här transportens) fördelar, som
talet är oåterkalleligen till stor del förloradt; köpas genom beskattning d. v. s. måste betaalla som med företaget haft att göra hafva las, af alla och säkerligen ej alltid af, den
A'jott förluster, 'hvilkas verkningar sedan som åtnjuter fördelen.
fortplanta sig åt alla 'sidor, såsom 'de l-ingar
De enskilda järnvägarna förräntade sig
hvilk,a en i vattnet kastad sten framkallar. något. 'sämre än statens, i det deras nettoa!Det torde häraf vara tydligt, af huru stor kastning 5 302 000 blott representerar 2,96
vigt det är att känna en järnvägs Dnansiela procent pä anläggningskapitalet af 179 mill'esultat. Om den ej bär sig, kan den med- lionel" Det finansiella resultatet är dock ganföra' vida större ekono~iska olägenheter än ska olika å olika vägar, såsom följandeöf· '
fördelar. Och ju :tiere de jäl'nvägal" äro, hviI- versikt, i hvilken vi fördelat banorna efter
ka~ finansiela jämnvigt är rubbad, i dess förmåga att förl'änta sitt kapital) utvisar:
s;törl'e kretsar kännes återslaget genom betydenheten af de kapital, sonl ligga bundna, Millängd. Auläg~nings. Netwbehällning. N~~~~~~~llmr~~~g:~r.
kapItal.
'
nin,ikapitalet.
och nu hota att i sitt fall förkväfva den eko- 46,9 30563 000 2 305 000 öfver 5 %.
110miska blomstring, som de just varit äm- 71,1 36744 000 1 504000 från 3 till 5 %.
nade att stegl'a.'
106,6 68570000 1273,000 från 1 till 3 %.
Betrakta vi nu förhållandet härmed vid 53,8 43397000 219000 under 1 0/O
.
t&tsjärnvägarne, finna vi att dessa visserli2,96 o/t).
gen ännu ,ej hunnit i sin utveckling därhän, 278,4*)179274000 5301000
at~ föJ'rästa sitt anlä~gningskapital. NettoBlott 1/6 af banornat såväl hvad millängd
afkastningen är 1877 utgjorde 4 885 000 som användt kapital angår, förl'äntarsitt ankroaor eller blott 3,08 procent å det så kal- lägg-ningskapital med öfver 5. procent och
lade anläggningskapitalet». Och
man bereder aktieegarne fördel af 'full ',)'äntapi,
tager i betraktande det verklig-a totala kapi- kapitalet, stundom af än större utd lnin~.
tal, SOlD borde fÖl~räntas, stiger årets netto· De åtel'ståeade, 5/6, representerande näl:a 232
afkastning, enligt trafikstyrelsens berättelse, mil, och öfver 148 millioner i anläggningsblott till 2,74 procent, bvilket", .som den an kapital, gifva icke i"' allmänhet, någon utdelmärker, vill säga, att 3 937 000 kr'onor bri-! ning åt aktie,egarne, då nett?behålln,ing~n för

om

*) Om ors'aken till millä~dens låga siffra se',fÖrsta noten
Nat.-Ekon. Fören. Tidskrift.

ä fÖreg.

~ida.
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~

dem .understiger 5 pI'ocent *).
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Och .,ej fullt deficit.

.IVlen· vi vilja. påpeka, att man 'varit

1/4 .af dessa är såsom sannolikt· synes nog för hastig i fl'åga om beräknande af trafik
lycklig att ega en nettobehållning tillräckligt
stor att åtminstone betäcka räntan ·på deras
skulder. Vi anse nämligen, att den andra
gruppens banor, hvilkas nettobehållning efverstiger 3 procent, äro i alhnänhet i s,ånd
att förränta sina skulder. Ty ehuru iug-a
up'pgifter föreligga om skuldslunmans iörh!l·
htnde till aktiekapital@t **), tro vi oss komma
det verkliga förhållandet nära, då vi 'antaga,
~tt för denna grupp skuldsumman ungefärligen
bestiger sig till 2/3 af anläg~ningskostnaden.
Men gruppens banol~, afkasta i lnedelta14,o9 procent, bvilket gör 6 procents ränta på 2/a af kapitalet, och således i det närmaste torde räcka till
ränta och amol'tel'ing. Däremot är det klart) att
de återatående banorna, SOlD representera 57
pl'-Ocent af banJängden och, 62 procent af anl{4ggning-skostnaden (cirka .112 millioner) icke
äl'0 i stånd att med nettobehållningen betala
lllitntan 'å sina skulder t). Och härtill komIner, som vi ofvan antydt, att äfven de enskilda järnvägarne nl~ste förränta ett kapi-

tal, stö,"re än den anläggningskostnad~ som
skyldrat" i statistiska tablåe,"na, därför att
bakom den ligg-er gömd lånekostnaden, d. v.'
s. kapitalrabatt och räntor under byggnadstiden.
Utan tvifvel skulle dessa finansiella resul-

tat förete vida "förmånligal'e siffror, 'om ej
de dåliga ekonomiska konjunkturerna vore.
Men äfven om dessa vore aldrig så lysande,
skulle trafikresultatet dock svårligen för de,
till största delen nyligen öppnade l.anor, som
DU förränta sig med mindre än 3 procent,
hafva . genast sA, förbättrats, att de varit i
stlnd att gälda. fulla räntan på sina skulder.
närmed vilja vi Tisst icke hafva sagt, att
ej flertalet. af dem inom en icke aflägsen tid·

, p unkt skall hafva arbetat upp sig till ett
godt trafikresultat, ehuru man då eger -att
lärga märke till, huru kostnadskapitalet lnåsta ,hafva växt genom de föregående. årens

på nyöppnade banor. Under vår svindelperiod -egde lnan en stor to rmåga att ti~o
hvad man hoppades, äfven utan någl~a säkra
gr.under, att stöqja, sig pit. Det kan vara
lärorikt a.tt· t~ga vara på den erfarenhet man
nu vunrilt. Vi vilja däl-för anföra ett exempel
och genom en jemf6relse af, hvad man då
sanguiniskt beräknade och hvad verkligheten'
utvisar, visa, huru svårt man kunnat taga
miste i sina beräkningar.
Huru mången fans väl, då StockhohnsBergslagens bana kon} på dagordningen,. 80m
icke trodde,' att denna redan frän första
s1 und skulle gifva ett godt l'änteresultat
Ja, dess' interimsstyrelse yttrade i den skrifvelse, med hvilken den i januari 1871 vän·
de sig till K. M:t föl' att begära ett lan
a~ 5 millioner, att trafiken utan öjver·d,·ijt
kunde antagas skola. komma att lemna atminstone lika stor bl'uttoinkemst för mil,
som då va,·ande medelinkomst för mil å sta..
tens betnor eller 63 000 kronor, hvilket, med
elt utgift af 35 650 eller 55 proc. af in
komsten, skulle för milen gifva en nettoinkomst af 28 350 eller 6,2 procent å den
anläggningskostnad som då beräknades. Dess
trafikresultat för 1877 utvilar emellertid en
bruttoinkomst för banmil af blott 40 300
kronor med en utgift af 27 100 eller 67,2
pl~oe., hvadan nettobehållningen 13 200 blott
stiger till 2,29 pI~OC. å anläggningskapitalet.
Det är nu visserligen sant, att denna netto .
procent skulle blifvit något högre,' on1 icke
de dyra tiderna uppdrifvit arbets- och materiaipris för denna bana .liksom för alla an·
dra bygda på samma tid, hvarigellom hval'je
mil å densamma kostat minst 120 000 mera
än 80m styrelsen "1871 beräknade. Men det
kvarstår i 'alla fall, att inkomsten icke uppsteg tUl 2/3 af hvad man beräknat, under
det den relativa utgiften öfversteg, hvad
man antagit. Och om äfvt"u man måste taga

*) Att Landskrona-Helsingborg-Eslöf-bolagen kunna~, trots en nettobehållIl.ing af 4,95 procent,
gifva aktiee~arne en vida högre utdelning, härrör deraf, att de egt )särskllda fonder) att ånvända (Se Riksdag-ens revisorers berättelse år 1878).
**) Det vore i hög grad önkligt, att banorna hade sig ålagdt, att bland de statistiska uppgifter,
som de skola till trafikstyreisen insända, äfven intaga uppgift.e~ på aktieka.pital, skuldbelopp,
storleken af det senares årliga l'änta (d. v. s. amortelingskvoten Inräknad) och dividender, där
sådana kommit i fråga. Därförutan kan ingen bilda sig en föreställning om banans ekon~mi
ska ställning, och det vore ej för. mycket, att bolag, som hafva obligationer ute i maTknaden,
äfven offentliggjorde sin affärsställning',
t) Nettobehäl1ning'en å de 271/2 millioner,' sonl nedlagts i de 30 mil, hvilka öppnats å Göteborg
-Bergslagernas järnväg" var 1877 blott 0,68 procent i kapitalet. Hela liniens öppnande skall
visserligen höja siffran, men huru mycket? - Oxelösund-Vestmanlandsbanan .gaf blott 0,2
procent på 12 millioner. Frövi-Ludvika-banan gaf å 11 370000 föga äfver 1,1 procent.
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i beräkning, att de try'ckta konjunkturerna Ien stegrad .trafik ej un,derlåta att inträda,
iorhandel och industri ovilkorligen inver·! i synnerh. . .do:- k}>.njt!nktul:el'na i öfrigt för·
ka till ett s~m~e tl'afikresultat, så, får detta bättr~s, me~. ri ~1:0, a~tinan, föl' ~en närma· ·
forhlUande ej of~rskattas. Ty' lnkolnsten' ste tl.den gOl' battre l att.t Icke ofverlemna
iörbanmil af statsbanorna, med hvilken den sig åt några illusioner,· Åtskilligt talar föl'
antors utan öfverdrift skola kunna täfla, bar att' trafiken på flera håll icke "skall hastelivissel'ligen fallit något 1877, näIniigen till gen tillväxa, åtluinstone i nämnvärda propol'·
109 000 från 115 000 under föregaende år tio)ler. Och äfven om sJ\. sker, torde det
(den största dittills yunna inkomstsiffrati), finansiella resultatit ändå ej synnerligt. förlnen hvilken utvecklfiig lig'ger o~ks"å ej däri, b~ttras på grund af den ·stegring i utgifteratt denna inkomst på 6 år stigit från· 63 000 na, som efter en viss tids - tr:lfik .måste intill 115 000.. Den faktoJ~, som man vid järn- träda,. och troligen kommer att så lnycket"
foreIsen glömde· att taga l beräkning, .var I stal'kare inträda just därför, att man i dessa
tiden. I' allmänhet skapas icke trafiken' med dåliga tider reducerar denl till. de aldra
ett ilag, därför att en .bana öppna.s; och oundgängligaste **).
. "
våra järnvägal·s historia erbjöd redan då
Trots det att våra statsbanors trafik oeh
tydliga bevis däl'P§' .för den, som med efter·. finansresultat under en lång följd af år, "ä:ada
tan-ke läste det rika statistiska material, som tills den sista tiden, då de fått känning af de
fans salnIadt... ~en redan. befintliga produk- svåra' konjunkturerna, visat ett stadigt framåttronen och konsumtionen beböfver liksom gående, tro vi att man för den närmaste tiden
vänja sig vid det nya kommunikationsmedlet, tår va:ra nöjd, om. deras totalresultat utvi·
och den nya produktion och kOJlsumti(')n, som i sar, att de åtminstone ej gått tillbaka. Visbanan framkallar, fordrar ock sin tid för att !serligen trodde sig trafikstyreIsen i 1872 års
I berättelse kunna med blickan fäst på statsväxa ut.
.
Denna bana har dock i alla fall troligen IbanOl·nas· oupphörliga fö.rk.ofran kunna yttra,.
utsikt att mycket förr än andra motse ett att den tid tycktes ligga nära för handen,
gynnsamt l~esultat. Dess inkomster hafva I' tl~ .skillnaden mellan bruttoinkomst och driftunder år 1878, trots det att konjnnkturerna" kostnad skulle uppgå till fIllla 5 proc, af
fortfarande varit lika tryckta. och de 1lesta anläggningskapitalet. Men utsikterna hafva
banors inkomst. nedgå,tt, i stället stigit, med I t.ydlig'en förmörkats. Inkomsterna hafva unnågot öfver 2000 kronor för banmil *). Och der 1877 och 1878 varit i ständigt fallande
det är sä.rskildt att märka, det denna -bana, 10Ch ehuru utgifterna neddrifvits för det[a
so,m ansetts och väl bör kunna hemta en, sista år, har dock nettobebållningen i alla'
betydlig andel af sin inkolnst ur godstrafik~ fall minskats till 2,40 proc. från 3,03t). Vis-'
ännu drag-el~ nästan lika· stor inkomst af sin serlig-en får man ej glölnma de" dåliga kon·
persontl:afik som af" godBtrafiken, hvilket tyd- junkturernas inverkan för ögonblicket, lnen
ligen innebär, att den - senare skall under vi tro', som trafikstyreisen i sin beräkning
,ändrade konjunkturer hastigt. utveckla sig. för 1880,' att verkningarna af krisen 'ännu
Vi hafva i samband med det finansiella då skola låta känna af sig. Och den 'för- .
res~ltatet också aIitydt järnvägarnes därat bättring' i de gamla linjernas trafikresultat,
bel'oende ekonomiska ställning, som visat" sig som kanske inträdt redan då och ·efter kri~
icke vara den bästa. Att bedöma, hur denna sens slut sannolikt ej skall dröja allt för'
under nårmaste framtiden skall gestalta sig, länge att 'inträda, kommer enligt hvad vi
fött såvidt den beror på ökad eller minskad befara att motvägas af d6n siffra, med hviltrafik, är natui'1igtvis en vansklig sa~ Det ken norra stambanan .skall tynga på utgifts~
. är väl sannolikt, att. för flet'a banor. skall sidan genom
betydlig driftkostnad, som
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-) O~ utgifterna. stegrats i samma proportion, återstår att se. Uppgifter därom föreligga ej ännu.
a) VI sakna tid att närmare utreda denna vigtiga fråga. l\'Ien en blick på utg'iftssiffrorna, Jämförda med trafikarbetet, gifver beaktansvärda vinkar i detta hänseende. En så låg banmils
utgift som 16700 kronor å den bredspåtiga Oxelösund- Vestmanlands-banan är äfven med det
tr~fi~arbete, som den nu får nöja sig med, ejinöjlig att län~e behållit "..
-r} VI blfog'a för bättre klarhets skull följande ullpgifter röl'!lnde statens jernvägal':
För banmil.
\
Nettobehållning'en i pl'OC.
l\Iedellängd
trafikerad bana..
Bruttoinkomst.· Utgifter.
Utg'iftsprocent.
af byggnadskapitalet.
1876
"
143,6;
115 661.
7272H.
62,88.
4,,08.·
1877
~149,3.
109456.
76761:
70,11,
3~os.
1878.. "." : ~.l53?8,
~5486.
~9584.
72,87.
.2?40.

-
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ej skall i tillräcklig, gIa~ motverkas af mot- \.nanda .visa alltid dess utgift~r en ~etäp.klig
sval'ande inkomst. Det är visserligen blott en tendens att åka i höjden på gol'und af 8teformodan vi uttala, ty tiden medgifvel' osa gl'adi' banunderbålI m.m.; där ej då en
icke att göra en tillfredsställande undersök- raskt stigand~ trafik väger mot på kreditningo. l\fen en blick. på de proportioner, i 8idan, försämras det finansiella resultatet.. - .
hvilka trafiken från början utvecklat sig på Och de af våra eD;skilda banor, som i be"
de andl'a stam banel~nie)'na, kan gifva vinkar i tydligare g-rad ,ega karaktären af konkurdetta hänseende, och särskildt torde nordvästra rensbanor, böra' ej illva~ga sig i förhoppItambanan, med hvilken den bäst kan järn- ningar om att göra sät'deles snabba framsteg
fördrs, gifv:t oss en varning för att' icke ge- pI. förräntningens bana.
Dast vänta för mycket af den norra banan.
Innan vi lemna kapitlet om våra enskilda
Tvärbanan skall sannolikt visa ett ie~ke järnvägar vilja vi yttl"a oss något om, de fel,.
dåligt resultat, men den uppåtgående delen SOJll vidlåda det system, hvilketvid deras
mellan Storvik och Ång"e torde komma att anläggning tillämpats. Hade man vetat och
länge grumla utsikten till en betydlig för- kunnat i tid utestänga dessa, skulle' man nog
bättring i stadsban6rnas afkastning.
. också hafva nu gått. fri för åtskilliga. af de
Och slutligen halva vi en faktor att taga 9Iägen~eter, som inat'varande ögonblick trycka
med i beräkningen, som man för8t på sista 08S.
'
tiden, sedan ett vel'kligt nät af -banor ~ppEn af de vigtigaste garantiej'na i vål' tanke
stått, fått känning af, nämli.gen inflytelsen för att en järnvägs ekonomiska ~tälllling icke
af konkurreranile banor. Trafikstyreisen har skall från början hYlla på allt för osäker
i sin berättelse för 1877 påpekat, bUI'U ~rund är." att mellan dess aktiekapital och
NOl;a- Kal'lskogabanan~ förlängning fram till dess skuldförbindelser en af försiktigheten
Vänern tydligen fråntag-it nordvästra stam- förestafvad pl'oportion fÖJ"efinnes. Vi syfta
banan en icke obetydlig trafik. Och det- här icke på, att man skall sålunda vara gasamma kommer nog att snart upp);epas pä ranterad för att jäl~nvägen verklig~n kan
andra håll. Nästan solklart är, att Göte- fullbordas, ty att en järnväg kan fullbordas
borgs-Bergslagernas bana och likaså Dals- utan iakttagande af ofvansagdapropol'tion
landsbanan sk.ola ~öra stam banorna afbräck, därom vittna de :flesta af våra enskildn.
den fÖITa för Dalarnes och Värmlands trafik jäl'nväg-ar. N atul'ligtvis är det af vigt att
på Göteborg, den senare för den trafik från tillse, det medel verkligen förefinnas till töreKl'istiania, som hittils varit tvungen att be- ta.~ets genoDlförande så att det' ej stannar på
gagna nordvästra stA,mbanan. Stockholm-- halfva vägen, men att som Första kamlna·
B-ergslagens jernväg är tydligen en konkur- rers reservanter i ·1878 års statsutskott tro,
rent med västra stambanan för trafiken mel- att fÖl'etagets soliditet är betryggad däl'm·ed, att
lan Stockholm och Örebro.
' f ö r e cODcessionens beviljande vederbörande
fl vad de enskilda banorna angår, så skola styrka att de förfoga öfver tillråck·
bar den blick vi förut kastat på deJ'as liga medel till arbetets utförande, tOl'de vara
ekonomiska ställning sagt oss, att flertalet att hängifva sig åt en illusion. Ty fijr att
af dem behöfver komma snat"t i åtnjutande ieke tala om att formen föl' detta »styt'kaude»
af en betydligt steg)'ad trafik, fÖl' att deras lemnas aldeles ovidl'öl'd och att ett järnvä~s·
finansiella resultat skall blifva någ-oJ'lunda! bolag svårligen kan vid konces~ionsansökan
dJ"ägligt. Vi bkulle af hjäl'tat önska att med säkerhet styrka .mer än att det förfoså matte ske, men vår tJ'6 är icke lika ~ar öfver ett vist tecknadt a~tiekapit~l, sä
stark som vår önskan. Erfarenheten från Innebär säkerheten fÖl" fÖl'etagets genoritföran·
våra äldre privatbanor lär oss, att tra- de dock' als ingen säke)'het för dess ekonofiken icke växer så fort, och krisens verk- 1niska soliditet, hvarp! våra järnvägar afgifva
ning-ar förflyktigas icke 'på ett ögonblick. tt tt det mest lysande bevis. Nej, hvad 80m
Och vi bafva I'edan lJåpekat, att det ej torde erfordras det är att aktiekapitalet' utgör s1
bli-fva så lätt att bålla dessa banors ut- betydande del af anläggtlin~skostuliden', att
gifter nere vid deras nuvarande· låga abso- man kan anse sig trygg-ad för, att skuldsumluta belopp, isynnerhet då tiden kommer att man ej är stöt're än att, äfven om trafiken utfal·
göra sådana utgifter, som kunna kallas ka- ler till en _början mindre gynsamt, netto behållpit alntl ägg, såsom för förbättring och föl''' ningen dock skall för8lå till ränta och amorstäJ'kning af bana, material och inventarier. tering på skulderna. Hu)'u dennapropor·
JJfter vies~ ärs förlopp frän· en banas öfP· tion ~~~11 ~.est~111~as" däl'ol!l k\l~~a t<\~~!\r~1f~
j

7 -äl.a delade, men otvlfvelaktigt, VOlte det! skulden, pl" regeringen. Åfven om denna dl
,i alimänl1et en ganska god gal~~nt~, 'om, I försö~~ 'att· i ~~on?essiÖne)~na 8ffordr~ bol.agen
. gSODl bl", WallenQel~g" upprepade ~anger. yr- större gli'ran 'er,' s)rulle, bon sann~llkt ej lyc~
kat, ~~n fordra~e; att aktiekapitalet, utgjor· kats. Ty en 'störm af ovilja skulle nog l'eåt,
de hälften af totala anläggningskostnåden. sig IJlot hvad man skulle ,ansett för ett orätt~an skall visserligep nu häremot invända:: mä~jgt försök att reglementera' för de en·
att om detta stadgande funnits, skulle många skilde i deras ekonomiska spekulationer. Och
banor aldrig kommit till Sl ånd. Det är sant, ingen fans, som då ej' ansåg företagens soli·
men man kan vara fullt berättigad att: f)'å~a, ditet fullt betryggad~ Det kan ock blifva
om ietta ej, varit att fÖl'edi·agaframför, den fråga om med bvad l'ätt staten i allmän,het
jlU-nvägskris, som framkal!ats genQm lättbe- skulle göra sig till domare öfver bvad som
ten' att sätta dylika företag i g-ång och ~e- för enskild"' speKulation kunde vära beil"Fgnom det stora kapital, som sålunda. ej blott gade i afseende på en särskild industri.
bundits utan äfven botas' med betydlig förDå . inga uppgifter offentHggjorts förande
last. Ty lika sant som det' är, att en järn- förhållandet 'mellan banorlias anläggnings. väg är en af de mäktigaste' häfstäng@J'na för kapiull och ,skulder, kan man' ej med sif-.
den ekonomiska utvecklingen, lika sant tOl~de ror, visa, dels hvad denna olyckliga" disv~u"a, att hval'je ekonomiskt fÖ 11'etag måste' prQPortion i medeltal är, dels hur olika den
di'rekt ellel' indirekt, betala sig, ty annars gestaltar sig på olika ställen. ~en ett exeml"l1inel'ar den sitt kapital' och för den ekono- pel kan vara lärorikt DOg. Göteborgs-Bergsmiska utvecklingen ett steg tillbaka i stället lagernas bana, som beräknade, sitt petlning·
för franj~t. Jag lägger vigt på o)'det~ indi- behof till 55 millioner (däraf 46,5. mill. i an·
fltekl, däl'för att 1;1os oss borde nIan från bör· lägguingskostnad och 8,5 i kalJitalrabatt och
jan haft 'klart för sig, att en järnväg endast låneräntol')~ fick sitt aktip,kapitalbestämdt till
i undantagsfall kunde gifva tillräckligt stor ett minimum af' 4 och' maximum af 18 mil·
direkt vinst. Men man har tyvärr tö)'gätit HOHe), och maxim um af obligationer till t1/te
detta, att banan sväl'ligen själf kun'de blifva gånge1/t det inbetalda aktiekapitalet, en displ-Oett vlnstgifvande företag ,men väl medel till poi'tion, om bvar:;; orimlighet rj mej" än en tanke.
sådana. Och häraf har följden blifvit att borde finnas. Vissel'ligen har ej obligations·
järnvägarn e kunnat göras till spekulationer skulden drifvits till sitt maximulll, och det
oeh bringas till stånd mrd ring-a aktiekapi- bade ej heller kuuna.t ske, men den verk'tal. Om däremot man från början trjort klart liga p]'oportion~n mellan bolagets aktiekapi·
för sig, att .öretaget ej kunde blifva direkt tal och skuld är ändock i aet närmaste som
vinstgifvande, 'så bade vissel ligen detta för- 1 till '3,' ty nktiekapitalet är 14 millioner
hindrat åtskilliga föl·eta.gs, tillkomst i förtid, ocJ! skuldeJ'na 41 \36 millioner i oblig-atiqner
men - där de kommit till stånd" hvilket i och 5 i statslålJ). Följden bäraf blir, den,
så fall endast kunnat ske därigenom, att de att pä bolagets 45 mil långa bana kommeratt '
som hade intreSse af banan varit villiga och hvarje mil tynga en skuld af 910000 kr. som
mäkti~a att afgifva tillräckligt kapital' nettobehållningen ovilkorligen måste förränta.
I allmänhet torde vära banors skuldei' förhade fÖl'etaget ocksa haft en solid g-rund, för
stn ekononliska franltidgfUnom att ej vara bela-I' hålla sig till fleras aktiekapital 8o'm 2 till I.
'stadt DJed hÖ~Te skuldbörda än det kunde bära. 'Detta är uppenbarligen ett missförhållande,
,Hos oss har man_ i em~llertid i allmänhet Ulen det bar fått en' officiel sanktion, däl~ige·
icke behöft iaktta.ga någon proportion mellan Horn att riksdagen år ,1871, vid beviljande af
ak~iekapital och anläg-gning-skostnad, utan 10 millioners anslag till enskilda jär'~vägar
m;an har päsmå aktiekapital upptornat' ett att af K. M:t fördelas, bland vilkolen insatte,
bäl"g af obligationssku~der. Concessionerna att en bana kunde häraf få lån ända till ~/3 '
hafva vanligen icke innehållit någ-ra bestäm- ~f anläggningskostnaden. I, andra länder är
melser om maxinlum af den oblif{ationsskuld, förhållandet ett helt annat. I England t. ex_
som bola~et egde ikläda sig, och aktiekapi- är förhållandet mellan aktier och lånsdt katalets stadgade minimum har lika sällan stått pital som 42 till, 58, och dä äro likvälprefei behörig relation till anläggningskostnaden. rensaktierna inräknade på senare bållet; föras
. Vi böra dock ej till dem, som härför kasta de till aktierna blir proportionen 73 tili27 *)

*) Franqueville: Du Regime des travau publics en Angleterre. 'I s. 267.' I Frankrike är '
proportionen visserligen som 20 till 80, men så har staten också garanterat 'räntan för oblil(:t\~
t~onerua_
Franqueville anser
att
i alla fåll ~~tiebeloPllet
bort vara ~~rre (TI. s. 413),.
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. ~tt'annat fel .!id anläggningarna .?ar va- i
IIL
rIt, att man beraknat .l\ostnaderna for .lågt, . T"
••
••
d .' II ..
. .. ' ':I,;J
~ål unda, ehuru visserligen 'aldeles omedvetet, (/ art}:lvagsva~en ·et 2 a manhet ~~ sar~k~w:
bedragande både' sig själf' och andra. H vilka . hansyn t~ll betydelsen ~f stats)arnvagai".
garantier, som härför kunna uppre.sas är ej
Det har kämpats häftigt om. företrädet
lätt att bestämma och hör ej hit. Men det mella.n järnvägar bygda af staten och af. enär . klart, att staten kan i detta afseende ut- skilde. 'Ooh under stJ'idens hetta hat man
öfva ell skarp kontr'oll, efter ban gifver con- i försvaret af det system man omfattat äfven
cessionen och sålunda 'bör noga granska de komnlit därhän att absolut fördöma det an'beräkningar som föreläggas i samband med dra systemet. För vår del tro vi i likhet
c~ncessionsansökan. ' Natnrligtvis kunna alla med af oss ofvan anförda yttranden af
mällskliga bel'äkningar felslå, såsom t. ex. sådana auktol'iteter som Camphausell och
fallet varit med våra järnvägsbyggnader un· . Sella, att det icke gifves några ofelbarhetsder di första åren af 1870-talet, då priserna dogmer på det praktiska området och att
pl' allt jagades upp i oel'hördgrad, men det man däl'för ej kan säga, att det ena' äl'
b.indrar' ej, att lDaD iakttager all den var- absolut rätt, det andra orätt. Och däri ligsalnhet som ,möjlig är.
ger· äfven förklal'in,gen till, att hvad Rom på
Denna pris8tegring och denna underberäk~ ett ställe nnqel' vissa förhållanden varit lämp..
n.ln.g .hafva i förening uppdrifvit kostnaderna ligt, icke är det på det andra. Vi hafva
för 'ltskilliga banor så högt, öfver hvad man sett en preussisk minister, soni deltagit i
f~r dem berAknat, att äfven om trafiken t'~rol·dande af, statsbanornas utvidgning, förskulle' blifvit. den man önskåt, skulle det klara, att. om det privata initiativet icke
:tinansiela l'esultatet ej blifvit gynnsamt" ocb fu~nnits, skulle Prenssen ej haft en tredjedel
när så trafiken i sin ordning understeg be af -de banor det eger. Hos 08S åter hafva
}·äkningen, så blef det än värre. Som exem- vi, som bvar man vet, statens raska initiapel på olikheten i beräknad och verklig kost- tiv att tacka fÖl\ att vi ej blefvo alltför
nad vilja vi nämna, att Sundsvall-Torps- mycket efter. Häraf kunna, vi ju med full
hammars-banan bel'äknades till 2 241 000 rätt sluta, att bägge systemen kunna hafva
, kronor, men att dess byggnadskapital 1877 sitt fulla berättigande. Orsaken till att sl
var: 4: 376 000. Upsala-Gef1e-banan beräk- är blir oss klar, då vi göra oss reda för en
nades att för 11 l/a mil skola kosta 4838000 järnvägs natur. Den är nämligen ett af &8
kronor; 1877 stodo dess 12,2 ulil till 7591000. förnämsta samfärrlsmedel som ·finna. och där. Och det är att .märka, att de sista. siffrorna jämte ett industrielt fÖl'etag-. I denna Benare
utvisa anlägg-ningskostnaden; bolagets verk- karaktär bos järnväien lig-ger förklariogoan
lig,a skuld för affären är naturligtvis större på hvarför den lä.mpar sig bättre för en:.- Ett särskildt fel af briRtfällig beräkning, skildes fÖJ'etag~amhet; industrin är icke
om hvilket vi våga antaga att det förekom- statens, utan de enskildes sak. Men därför
mit vid nästan hvarenda kalkyl, är att nå- att samfärdsluedlen äro; af vigt för staten
got ,·örelsekapital ej intagits bland erforder- och _dä,"för att de i hög grad kunna tjäna
liga medel.' Det är nästan ofattligt, att så det offentliga intiaesset kan också frågan om
kunnat . 8.ke; och det hal' nog stått bolagen järnvägar blifva i vissa fall en statsangedyrt och bidragit att; öka deras sväfvande lägenhet. Den industriella karaktären hos
·skuld.
-. fÖl·etaget får ej hindra, därest staten för holt
En brist i vårt järnvägssystem, som tar!'- andra högre intressens SKull, som den mlste
var sJ;lar rättelse är den, att dess rättsliga bevaka, känner sig tvungen. att själf taga
förhållanden icke äro' 'fullt ' klara, och sär- del i fijretaget. Men vi anse d~tta statens
s:\tildt att bastigt verkande stadganden sak- ingripande i anläggningen af järnvägar böra
[laos för den händelse, att bolaget ej förmår vara ett undantag 'beroende pl,
för sta:[ullgöl'& sina' .förbindelser. I Frankrike fios ten tvingande nödväpd,igl1et;"1 öfrigt al\se
~n' lag om sekve~tel' på järnväg och statens vi järnvägarnes anläggning böra, såso,m en
~ätt ,att öfvel'taga trafiken samt bestrida' ut- industriel affäl,', också få fritt utveckla 8~g
~irterna, med inflytande inKomster. Det vore efter b,ehof, tillgångar och offel'villighet.
tanske onskligt att snart: få något dylikt l Däremot finlla vi fullkomligt i Sill ordning, .
:tadgadt i Sverig,e., ty det· ål! lätt att se, . att staten i afseende på ae enskilda an-l'lgglv~illfa' verkningar, e~ tids afbl~ott i trafik~n.1 ningarna och deråS . framtida anvånalling
~ ~n Järnvän- skqlle k~n~a~sta~k~~lIla~
:' ~ifver 8åd~~a föl"eskrifter ~c~~ fqrdrar s~d~!l~ .
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-- 39 -kontroller, _ SOln äro )lödvändiga för att -sta···
Det "s. k. järnvägsmonopolet är vidarfJ,
ten icke skali lida i ~ sina -funktioner eller hvilket man vid frågans -afg~'~~de ofta fö-rtredje mans rätt kränkas, och -detta med så biser;uppkommet .därigenom, att enskilde för _
. mycket mera skäl, SOln den enskilde endast ett ändamål, ~J; {fet för de~- h~r ostörsta bedärigenom att ~taten trädt emellan (med e~- tydelseoch som staten därjämte erkänner
propriationsrätt, rätt \ill obligationers utgif-, äfveD: -för sig vara af intresse, äro villiga
vande m. m.) blifvit i stånd att utföra sin° att göra -de uPRoffringar utanhvilka' detta
anläggning.
.
änd~mål ej kunnat ovinnas. Skulle monopoDe sonl allse att järnvägsväsendet , till let då i stället oförbehållas ·stateon, så 'Skulle
större delen .eller uteslutande bör varaoen denna ju åtaga sig uppoffringar för ett ändastatens sak, stödja sig' förnälnligast däJ'på, att mål, -som· i främsta r1.unmet intresserade vissa
en järnväg altid är ett monopol, att' den är enskilda och beredde denl särskilda. fördelar.
en offentlig väg och .att tar"iffväsenif,et måste Det synes väl i så fåll vida na.tur] igare och
läggas i en enda hand för 1"tdans och rätt· riktigare., att de som ville. drag& nyttan
visans skull. Vi vilja något närnlare fästa också finge bära bördan. - Och de fördelar~
088 vid dessa punkter, dels emedan de äro som företaget kunde för .dess' upphofsmän
cie hakar kl ing hvilka stridsfrågan egentli- medföra, vore ju ej annat' än en }~ätt.mätig
gen vänder sig, dels emedan de vid närmare ersättning för de uppoffringar som de gjort~
påseende skola befinnas vara långtifrån så och den risk för ohvilken de utsatt' sig. Att
klara, som mången' tror, och därför ej häller staten å andra sidan uppträder med anspråk
så afgörande bevis för frågans afdömande på att hålla dessa fördelar inom vissa gräntill statsSystemets fördel.
ser, hvilket i afseenl1e på enskild spekulaH vad först järnvägens egenskap af mono- tion i alltnänhet vore ett orättnlätigt för~
pol angår, s'å kunna vi ej inse, att det lig· mynderskap, -förklaJ;ai däl'af, att en järnväg-,
ger i sal{ens natur, att, om någonting kon-O som vi strax skola se, på visst sätt bil~al'
,stituerar ett monopol, bör det också därför ett fajrtiskt monopol, . och sonl detta geno·m· o
ovilkorligen vara staten förbehållet. Vi äro statens mellankomst (medelst· tillstädjande af
inga vänner af monopol, ty vi älska frihdten expropriationsrätt och l'ätt till. obligation~rs.
på det ekonomiska området såsom på alla ,o utgifvande) kommi~ ti.1~ stånd, anser staten.
andra, men det står ej i mänsklig makt att ISig ega rätt att å sin sida lllJpställa vi~s~
. hindra det naturliga monopol förefinnas och vilko}" som den anser nödiga..
"
göra sig gällande, och man har därför att! Ett rliJ,tsligt monopol kan en järnväg ej
taga sakerna sådana de äro och tillse hvad kallas, då ju ur denna sYonpunkt intet hinsom är det riktigaste och bästa i fråga om der för staten föreligger att när som hålst
monopolens behandling. Det egentliga skälet, gifva concessian ä en konkurrerande ban~.
bvarför ett monopol borde. concentreras i En annan sak är den, att med en dylik åtstatens band, skulle väl va a; att i monopo- gärd: äro· så stol'a. olägenheter ovilkorligen
let ligger en" företrädesrätt, och som en dy- oförbundna, att staten icke böi" utan med stor
lik rätt icke bör tillkomUla en enskild fram- försiktigIlet använda denna tätt, hvarom vi
fÖl· en oannan, bör den till. före~onlmande af längre ned skola yttra någl'a ord. .Ett Ja.kol-ättvisa förbehållas staten_ )\ilan kan dock tiskt monopol är därelnot järnväg-ar. obestridhär göra den frågan, om det i allmänhet är ligen i viss lnening. För det första göra
så, säkert, ~tt ett monopol innebäl" en större de dryga anläggningskosOtnad~rna det till en
l~ättvisa om det concentrel'as i statens hand, svårighet, om ej stundom rent af till en
(ICh om icke det monopol, som fÖl'spl"ides på omöjlighet att bringa en konkurrerande bana
min,ga enskilda händer, verkar för samhället till, stånd: Och äfven om de för en sådan
fördelaktittare, än det o S0111 i hela sin vidd behöfliga kapitalen stode till buds, återstår oo
samnlanföl'es hos staten ensam. Därtill kom· dock alltid den stora risken att nedlägga" den
mer att här är fråga 0111 ett industrielt mo- i ett företag af osäkel' utsikt.
Ty ORl ickeO
nopol, men gäller d~t i al1nlänhet som en rörelsen är nog stark att. föda tvänne vägar ,
sånning, att staten icke bör annat än däl' lllåste bägge förlora, och möjligheten att slå·
tvingande statsskäl föreligga befatta sig med l11otstål)dal'en lir fältet, såsom vid så mången·
industri, så är det-väl äu mindre önskligt, att annan täfian, är häl' försvårad,
nästan onlöj o:
o
han af ~n industri gör ett ~o~opol för sig. li ggj ord *). ~~ör odet andrH , ehuru j~rnvägen. -o

*) Konkurrensen mellan tväjärnvägar skiljer _sig sålun4a från den mellan tvä ångbåtar, däruti
att om af de -senare den- ene äter ut den andre, lä stannar segrar~~ ensam. kva.r på fältet, -o
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är en väg, så är dess natul" som bekant så- lnänniskor, som ingenting o1frat pl företaget,
d~n, ,att den icke kan liksom en vanlig väg 'Snart varsna., att de" af järnvägens -använQtillåta hvem som hälst att frakta därpå och
således utestänger möjligheten af konkurrens
på banan. I England hyste man" visserligen
i bÖljan den föres~ällriingen, att något dylikt
skulle låta sig göra, bvarför concessionerna
länge innehöllo den·, bestämmelsen, att ~~Ban
skulle stå öppen för en hvar SOln ville å
henne frakta, men verkligheten skingrade
snart denna illusion, som dock än i dag existerar hos några fantaster, SOln sålunda hop.pas att lösa det hittills från järnvägen uteslutna konkurrensproblemet. Denna nödvändighet af' att förvaltningen och driften är
enhetlig har emellertid lagt hela transporttjänsten i en fraktförares hand. " Och den
reglering af fraktpriset, . som på, en vanlig
väg uppstår genom tä1lan mellan fraktföral'ne, blir sälunda här omöjlig.
Ett faktiskt monopol äro sålunda järnvägarne visserligen genom det eg.endomliga i
sin nat~r. Men vi kunna ej se, att detta
gör det till en 'nödvändighet för staten, att
taga dem. Ty skulle staten lägga an på
att göra en ända på enskilda faktiska mo-nopol, frukta vi' att den fiuge väl mycket att
". göra. Faktiska lllonO}3ol äro ~lls ingen sällsY:\lthet. Där finnas många besittningsobjekt, som
i det aldra närmaste konstituera ett faktiskt
monopol för sina innehafvare, och i viss mening kan ju hvarje större kapital sägas haf.
va ett monopol gent emot ett mindre, så fort
det gäller företag, till hvilkas utföi·ande det
mindre kapitaltt ej eger nog styrka,'
De fleste som för01'da järnvägarnes öf\1er:flyttande i statens hand, föreställa sig att
detta är en ur ,,.ättvisans synpunkt nödig åtgärd, Men många af dem som fö'ra' detta
tal skulle visserligen, om de uppfordrades
att ~ifva bevis på hvilken rätt det är som
blifVIt kränkt, vid närmare undersökningfi~na, att dettå bevis ej är så lätt att gifva.
Det har ju stått en hvar fritt att med sitt
k:apital taga del i anJ-äggningen; hos oss
atminstone har väl kRappast någon, som i
då't$amma velat' taga del,' blifvit utesluten.
Och i de aldra flesta fall är det väl j nst de,
hvilka, egentligen hafva behof af den nya
samfärdsleden och som af den vänta fördelar~ som bragt den till' stånd. Hvilken obillighet ligger det däri, att de få åtnjuta de
ftj)'delal", för hvilka de riskerat sina ka,pital? Men saken är den, att en mängd andra
men den

be8egrad~

med fortsatt

'ningkunna. draga ej ringa. fördelar. Och
det är då SOln det .talet framträder, att järnvägens monopol kränker trafikantens l'ätt.
Detä.r ,endast ett fall, i hvilket enligt vår
taBke ti-afikanten skulle kunna klaga öfver
kl'änkt rätt, och det vore om tlet stode till
att uppvi'sa, att det nya monopolet är af
den art, att det föl' honom stegrar de fraktsatser, hvilka han hittills/ åtnjlltit ginom den
konkurrens som på äldre samfärdsleder varit möjlig. Nu är det emellerti,d ett v~l
bekant faktum, att i samma ögonblick en
järnväg öppnas,' sänker flAn de fraktsatser,
pi-oducenten af en vara hittills fått betala.
Med hvad skäl åter denne SåSOJD trafikant
af järnvägen fordrar yttel"ligare nedsättning,
därför a.tt 11an för sina intressen filiner aet
förlnånligt, det är svårt att se. Ran vill
skörda där han ej sått, han fordrar att andI'a kapital skola till hans fördel inskränk&s
i åtnjutande af sin afkastning, liksam icke
det kapital som järnvägen rep:resenterar hal'
lika god rätt som trafikantens att söka sin
vinst. Det är detta man, ef~er hvaa vi
dan påmint, så ofta glömmer, att järnvägen
representerar ett i honom nedlagdt kapital,
och att annan man icke eger komma med
godtyckliga anspråk på nedsättning i dess
förrt\ntning. Man glönim,er lika så, att järnvägens egenskap af att icke medgifvå konkurrens på banan icke undergår den riugaste förändring geneID att den öfvergår i
statens hand. Därigenolll är ingen hjälp
vunnen, lnot monopolet som sådant. Vill
man ej veta af detta, fins ingen annan ntväg än att utrota jä.rnvägarne.
.
,Här skall säkerligen m"ången invända : Ja,
det är visserligen alltför sant, att konkurrensen är från järnvägarne utesluten, men
just därför bör staten öfvel'taga' dem, ty endast så kan den orättvisa, som lig-ger däri.
att trafikanten icke kan komma i åtnJutanqe
af genom konkurrens framkallad fraktned·
sättning undanrödjas. Staten skall'som egare
göra den nedsättning i fl~akttaxorna, som kail
vara l'ättvis, och den enskilde fraktföral"ens
godtycke skall icke lällgre vara föl' frakttaxorna bestämmande. I afseende på den
förmenta rättvisa, som i förra fallet skulle
komm:,t ,trafikanten till del, lär väl denna,J
om man går saken på lit'vet, befinnas bestå
däruti, att trafikanten erhåller en förmån, på
r
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jäl'D.vägen kan ej. flyttas och måste därför i ny hand genast h~ta segraren
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bvtlken han icke, eger l\ätt att göra anspl\äk. för till ett .resultat, . som ej annat blir än
Hans fordran är i själfva verket, ått staten konkut:rensens. lipp~äfvånde~
Ty. antingen
skall dlifva en särskild industri för att be- ruinera· Qe-' 8kurrerande' banorna "hvaranl-eda hans egen verksamhet fördelar, hvilka dra. elle}- ingå de, törr eller senare, en öfban icke kunde erhålla, så länge dennå in- verenskommelse, som ~ter betager trafikanten
dustr! var i enskild händer_. H vad, åtelJ den . fördel staten tänkt gifva honom genom
angål den enskilda fraktförarens s. k., good- skapande af konkurrens. Och de bägge' bo- .
tyckliga bestämmande af frakttaxorna, hafva hige~ hafva ej blott· lidit den förlust, som
1edan erinrat om hans 11lätt, att på ,bästa deras förutgångona täflan 'medfölt, utan hafva
sätt fruktbargöra sitt kapital, s,ä' länge han ock att' dragas med den som uppstär' därigeej §Ör intrång i annans äldre rätt. Och det nom, att bägge nu måste dela den tll aftk, för
är för öfrigt ett misstag att tro, det järn- hvilken ett bolåg varit -tillräckligt., Det äl
vägsegaren kan efter eget godtycke sätta sina nu visserligen egentligen blott. rena konkur·
taxar. Äfven om inga i lag fast satta tariff- rensbanor, d. v. s. sädana sQm förena samma
muiJn& fnnnes, hvilke~ dock ju är fallet, kan ändpunkter., och bägge ligga~en -raka linien
fraktföral-enej uppdrifva sina taxor efter, nira, om hvilka det gäller, att 'de måste angodtyeke; de måste ovilkorligen l\ätta sig tingen slåss på, lif och död eller ock· i g~do
efter transport.föremåle'us .produktions- och sämjas. Men äfven för baBor, som blott delmarknadspris. , Järnvägen är vissel'ligen så- vis konkurrera, kan detta förhållande blifva
som hvårje annan finansiel spekulation in- högst menligt och för vanligen till samma
tl-esserad af att åtnjuta största möjliga vinst, result~t, nämligen att bägge finna sitt inmen 'det"' ~äger sig själft, att. dennaCej för- tresse i en uppgörelse. Om sft är, synes 1ie,t
värfvas genom att af en vara taga högsta oss icke vara så olämpligt, om staten, hvilmöjliga betalning i och för sig, utan genom ken gifver concessionel na, icke häller bevil-.
att taga den betalning, son~ i verkligheten'ger jar en sådan At konkurrerande bana, utan
sWrsfa ~,inst. Det vill säga, järnvägen drif- att först noga tillse, att denna äfven har starka,
ver ej upp sitt transportpris, så att den för- så ,att säga lokala transportintl'essen att be-kväfve1 egen trafik, den är tväl'tom färdig sörja, och utan att söka mellan' den nya ha"
att, sänka transportpriset, om den därigenom nan och äldre dylika ~vägabringa en öfver..
k'an st-egra trafiken. så, att dess egen vinst enskomnlelse, som, utan att betaga trafikan- .
på samma gång stegras. Genom denna na- ten de fördelar, hvilka konkurrensen, om den
turliga och nödvändiga llänsyn till den eko- kunnat bestå, skolat förskaffa honom. pä
no~ska r(jrelsens utveckling hal det fakti- .samma gfi,ng förekommer, att bolagen till. en
ska mo,nopolet redan i sig själft vissa gränser_ början onödigt försöka att arbeta pit hvarTill' skydd mot det faktiska monopolet kan andras skada. -- Visserligen kaR', detta vid
natirllgtvis ett radikalt botemedel användas, första, anblicken hafva utseende af ett slags
i det staten gifver koncession på en konkur- protektionism, och för denna hafva, vi .inga
'rel'ande bana. !\tlen det kan allt för lätt sympatier. Men nian. kan ju ef häller p'rebliiv·a en hjälp SOln stjälper. Visserligen eis pästå, att järnvägsfältet är fullkomligt
har 'man sagt, att detta vore rätta sättit att öppet för den enskildes fria spekulation; ~är
betag$ monopolet dess ~kadliga egen8kape~', fordras en så stor kapitalassociation, att täfoch' att det blott vore att tillämpa lagen om lingsIältet blir ytterst, inskränkt. Och ~ta·
arbe~ts och kapitalets .frihet .att söka sig ten . måste ju: alltid träda emellan med exden användning de själfva finna lämplig. - propriationsrätts beviljande m. m~, för att
Detta låter nog lätt säga sig, men i till undanrödja vissa hinder~ Ger staten därfÖr
lä,mpDillg~n stöter man på så stora svärighe- concession å 'konkurrerande 'bana, tnedverkat
tel- och framkallar sä menliga ekonomiska den afsiktligt för att skapa konkurren's, och
röljde~, att, man ovilkorligen frågar sig, om detta är· dock ej detsa.mma, som att läta, kon.ioke nlgot fel finnes i förutsättningen. 'Dit kurrensen sköta sig själf. '
'.
har nämligen i järnvägarnes historia visat .Vi äro i ,öfrigt de förste att erkänna, att
sig som ett faktum, att konkurrensen på denna fråga' om fl'ihet i anläggande af konjäl'Bvägsomll ådet aldrig i längden håller sig kur~llerandebanor erbjuder ett problem, kin..
uppe och att försöken att skapa' en sådan *) kigare 'än -,nägot annat att lösa.' , Och det·
ll

,vi

1l

ll

ll

9

ll

f,

lt

) ~atprligtvi~ tala

ick~ här om det fall, att tra:fikensinte~sitetfordrar flera parallelajärnvägar;
ovilkorlie:en nöd vändiga.· Men äfven om dem gäller, att konkurrensen
ytterst snart häfv~s genom öfverenskemmelse. Exempel frän England visa detta tydligt.
l
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&amma gäller om' hela monopolfrågån, hvil·· så uPPl~(ir sinnena och ingen som i ·dess allken . erbjuder svårigheter af många slag och hängares ögon är på 'Iol'hand så klar och
därför äfven gör de nationalekonomiska för- afgjord. lVIan ser en mängd af tariffsatser
fattarne det största hufvudbry. Vi tro dock, och finner dem kunna var~J mycket enklare
att .den praktiska lögning, som å de flesta till för~el för en själf, InaD ser stl~ax, att en
ställen gjorts gällande, är den för ögon bli c- billigare· frakttaxa är en fördel för den som
ket l'iktigaste. På samma gång man nä·m- vill transportera nägot, och man kan ej beligen erkänner, att järnvägen äl' ett industri- gripa, att en vara SOUl' föres längre väg skall
elt företag', 'som icke kan utan kapitalan- betala mindl'e för mil än den som föres en
vändning möjliggöras och som därför berät- kortare. Men· går man frågan närmare på
tigar fletta kapital att. söka göra företaget Hfvat, finner man' att den' har andra "sidor,
vinstgifvande, på samma. gång anser man, och att »olikheten» icke är någon orimligatt staten, som ger concessionen och' härige- het, utan något ganska bel'ättigadt, att »bilnom från en annan sida möjliggör ett före·· ligheten» är ett relativt begrepp samt att biltag, som genom sin natur måste på visst lighåt för köpal'en betyd'er nedsättning föl'
sätt blifva till monopol, också för detta mo- säljaren, och slutligen att enkelheten här som
nopol eger uppdraga vissa gränser till skyd- öfverallt är lätt att begära, men i verkligdande af sin l'ätt och af den som tredje man heten en icke så alldeles enkel sak att åstad.
möjligen kan. anses ega. Detta .sker· genOlTI komma.
H vad är väl tariffsatsen å jät'nväg annat
l'ättigheten att bestämma vissa tal'iffmaxima
och att. hafva sitt @rd med vid ordnande af än pJ;iset å det· arbete den förrättat'? Järniärnvägens drift. Men i öfrigt lemnar sta- vägen gör trafikanten en tjänst och tager
ten järnvägen frihet att l'öra sig så SOlD den för denna tJänst betalning. Att 'säljare besjälf finner lämpligast inom de hufvudgränser stämmer prise~ å hvad han säljer är väl ej
som utstakats.
orimligt. Och lika litet här som· vid bestämmande af priset å annat arbete, kan arMan har äfven sagt, att järnvägen är en )etets pris godtyckligt sänkas eller höjas,
ollentlig vlig och därför bör vara en statens utan priset har åt bägge hållen sina glfna
sak. Det är visserligen sant, att i några gränsbestämningar. Järnvägen måste ovilländer betraktas de vanliga landsvägarne som korligeJl se till, att den får sina kostnader
en offentlig angelägenhet och anläggas på sta· (i vidsträktare mening, hvarom strax mern)
tens bekostnad. Men det är icke fallet öf- betäckta; man kan ej vänta, att den mer än
verallt och behöfver ej häller att vara. det. nägon annan slagit sig på affärer för att 'förVägar äro visserligen af stort intresse för lora. Och den vinst som järnvägen härtltstaten, men detta är ej det samma som att öfver kan göra beror af det värde dess tjänst
det skulle höra till statens funktioner att har för trafikanten, . d. v. B. gränsen uppåt
sörja för det allmänna vägväsendet. Och om bestämmes af hvad trafikanten. å sin sida anmed offentlig väg menas en sådan, på hvil- ser sig kunna betala på grund af det förken alla kunna frakta och ingen afgift be- hillande uti hvilket, enligt hans beräkning
höfver erläggas, sä är ju en järnväg raka hans egen produktionskostnad för VAran står
motsatsen, ty där kan endast en frakta och till deR sammas marknadspris. Som emeldet som fraktasmåite betala en. afgift.
lertid den vanliga lagen om möjli2'heten för
Vi komma nu till det tredje och vigtiga- en val'as maximipl'is att nedgå -- d-ärigeste argumentet, som oftats åberopas såsom nom att k~nkurrensen kastar' sig in på det
afgörande för att järnvägarne måste som en häll där ringa tillgång och stark efterfrågan
statsangelägenhet betraktas, nämligen tariff- uppdrifvit prisen, - ofta icke här får sin
vltsendet. Man säger, att tariff-en måste vara tillämpning på grund af konkorrenaens uteallkel, billig och lika, men detta är ej möj· slutning. *) bar man sökt ersätta denna bi'ist
ligt utan att dess bestämmande ligger i en genom ett statens fastställande af vissa
hand, och denna måste naturligtvis vara sta· maxima, öfver hvilka tRl'iffen ej får stiga,
tens. Ingen fråga fins, som i utland~t f. D. men inom hvilka Qon får fritt röra sig, för
*) Vattenkommunikationerna, särskildt hafvens konkurrens, kan dock ej uteslutas.

Och ehuru,
som vi förut sökt påpeka, konkurrens mellan järnvägar vanligen af sig sjelf häfves genom
,öfverenskommelse, behöfver öfvereriskommelsen ej innebära att tariffsatserna förblifva de samma,
utan de kunna sänkas,. och vi hafva el'inrat, huru staten, då den anser sig böra bevilja concession för en delvis konkurrerande järnväg, också borde verka till en gemensam något sänkt tariff.
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att sl komma trafiken· att bäst mQtsvara de l enhetens minimipris bel'or) äro ytterst svåra
ömsesidiga behofven. . '
; att med. någon säkerhet beräkna, dels därfdr
Alt för ofta förbiser man betydelsen .af.1 att trafilrä -go -.
äxt icke låter gÖI'a sig till
de kostnader som järnvägen är för sitt ar-; föremål för några säkra kalkyler. Där järnbete undel'kastad, och det aldra vanligaste är ! väg-ens 'kostnader åter stiga ligger ingenting
okunnighet -0111, att kostnac1en är så högst I.oberättigadt i, att- den söker i tarifförhöjning
olika vid olika, transporter» och att därför finna en skälig ersättning för .sin förlust;
vexling i trallsportpriset är den mest berät-l det ligger i. sakens natur, att jäl'nvägen _i
tJgade sak i verlden. De kostnader, som järn- I sitt eget intresse härvid må~te noga tillse;
vägen 'lnåste tillse att den genom sitt tl'ans- I att ej .förhöjnin~en ver"kar så h~mmande 'på
POl.~tPris får betäc.kta, äro egentligen af. två I trafiken, att vinsten. af f.örhöjningen tillintetslag: 1) ränta och amortering. å det' i järn- göres g-enom .förlusten på minskad trafik.
vägen nedlagda kapital, 2) driftkostnaden i Ingenting är· emellertid ~. hnpopulärare. än en
detta ol'ds vidsträcktaste mening. Den fÖl ra fraktförhöjning, ty ingen ,älskar att betala
är lätt begriplig och lätt beräknad,. men i mer än han varit van, .och man tyckes hafva
den senare ingår en·.mängd af faktorer, på, fått i sitt hufvl1d, att järnvägal'Bet ej eganållvilka den stora allmänheteJl sällan täDker.1 grll rättigheter, utan blott skyldiglieter. Det
Dit höra Dämlig&n icke blott alla allmänna för i vei'kliga förhållandet i denna sak kan ej .bevaltningskostnader. utgifter för trafiken, ma-i lysas bättre än med följande ord nedskrifna
terielens och banans underhåll, utan äfven I af en högre. tjänsteman vid de preussiska stats..
den i räkenskapel'na ännu icke framträdan- jernväga,rne *). »Det är en· allmän tl'~, att
de, men faktiskt bUl'na kostnaden af den slit- ,denna nationalekonomiska lag [om prisets beni ng, som trafiken förorsakar. Då nu häraf l roende af förhållandet _mellan till~ång och -efär klal..t, att olika faktorer inverka vid olika iterfl'ågan] icke· får hafva sin' användning på
transporter, förstår man ock, hvarför olika I järnvägarnes transpoltpris, och att järnvägarne
tra.nsportpris kUnl)'a uppstå, ej blott på samma l med nödvändighet måste på hvar,je dag, unb.ana för olika transportartiklår, utan' för der alla årstider, år ut och år in, frakta efgamma transportartikAl på olika banor. För! ter samlna satser, oafsedt om de hafvamycatt i förra fallet bh>tt taga ett exempel må-I ket eller litet att· frakta eller om de själfva
ste ju större tåghastighet, som ovilkorligen måste betala sina behof dyrt. Om i följd
fÖl· till större utgift, berättiga till högre I af stark förbrukning å fleras tjänster deras
pl"is.. Och }'ättigheten till olika tJ·ansport- egen efterfrågan efter det de behöfva.. af mapris å olika banor föl' samma artikel fram- teriel och Dlenniskor stiger, så stiga äfven
g~r klart däraf, att olikhet i anläggnings- prisen för deras egen konsumtfon, Lerasp~o
kAPital.och olikhet i. driftkostnad. (ej genom Idukt fordrar högre produktionskostnad, och
tåghastighet utan genom banornas olikhet i lut- dock skall det vara dem förmenadt att lik~ingar, ,krökningar JU. In.) för till olikhet i I som hvarje köpman,. liksom' äfven staten, i,
transpol"tkostnaden.
.
.
sina öfriga industriella sysselsättningar, finna
Häraf följer också, att det als icke är så ersättning i en motsvarande 'förhöjning för
natlll'ligt,. som folk ofta tror, att tariffer böra ögoBblicket i transportpriset. - Denna tro
s:ä.nkas och så onaturligt att de stundom hö- är en verklig dogm för hela bandelsklassen,
jas. Sänkning af tariffen förutsätter antin- för alla fabrikanter och alla politici som stä
gen en redan inträdd absolut kostnadsminsk- .dessa klassel' nära, men det är en öfvertro.
ning eller o€kså en med visshet bel'äknad re- Hvarför i all verlaen skola -just Järnv-ägarne
lativsådan, d. v. s.'man ser att tariffnei- hafva fått" sig en så abnorm ställning anvisättningen skall i så hög grad öka trafiken~ sad. KöpmäDnen säga: »Jo, huru skola vi
.att trots .utgifternas absoluta stegl'ing genom annars göra vår kalkyl, om vi icke med
t)'afikens tillväxt dock inkomsterna växa ännu säkei-het hafva oss de frakter bekanta, hvilka
stD.l'kal'e genom intensivare' trafik. Och det vi i sin tid skola betala och hvilka -måste
äl~ ganska vanli-gt att sänkning~experimen- inräknas i våra förslag på inköp och förtel"nR på detta omI'åde för läI:lgl'e tid'än man säljning». LikasODl om icke de andra framtrott .föra till minskning i inkomst, dels där- tidsfaktorer~ hvilka ingå i deras räkning
för att .de »vel'kliga» kostnader som i sin likaså vore, fullkomligt obekanta. Man kanhblbet bör.a, drabba ett tåg (hvaraf transport- aldrig veta; hvilket pris en var~ s~al~ hafv~
j'
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-44i framti~eB o~n hvilka konjunktul'el'na för! eger den 'ellle trafikanten klaga ö/ve!', ,att
inköp· och -, försäljning skola vara, hval'för han fQr kortare väg betalal' l'elativt högre?
skola då just· frakterna' för all framtid vara Är väl hans l'ätt kränkt därigenom, att bofastslagna för att handelsaffärel' skola kunna laget· för att vinna trafik låter den, som bor
drifvRs».
längre bort få frakta till samm~ Ol't, på
Att tal'iffel' således med fullt skäl kunna vilkol", som gÖI'a att vid fra~komsten till
vara . olika 'och att de ega l'ätt att växla denna Ol't samma transportpl'is blifvit lagdt
torde härar vara klal't. Det är, emellertid till pI'oduktionspriset å bägge trafikantel'nas
ett slag af tariifer, mot hvilka man ofta sel: vara. Endast i så fall kan' han klaga, om
personer draga i fålt med den föreställningen, den lägl'e satsen föl' den andra trafikanten'
att de äro ol'ättvisa utväxter, nämligen de köpts genonl· en förhöjning i bans egen. Det
s. k. differentialtat"ijferna. H vad som med är också betecknande att den bekante Cobn,**)
dessa förstås är ej alltid detsamma, och vi som så noga undersökt det engelska 'järn·
vilja erinra, att hvarje tarifflindring på visst vägsväsendet och som. i öfrigt är en sädan
sätt är en dIfferentialtariff. Vanligen fÖl'- v.än af statsjärnvägar och 80m förordar, så
står- man. -emellertid därmed dels nedsättni~g vidt möjligt, enhetlighet i tal'iffsystemet,' i
för varor' som gå läng-re v~g, Bå att .di för denna fråga kommer till följande resultat:
.mil. betala mindre än dem som gå kortare,*) »En industri..idkare, som bor närmare afsättdels nedsättning föl' den. 80m fraktar större ningsorten, har ej l~ätt, att klaga öfver kränkpartieI\, dels nedsättning för transitotrafik, ningeR af en naturlig rätt, om nedsatta
som annars kunnat· begagna sig af annan satser sätta dem som bo längre bort i stånd
bana. För sä vidt som nedsättning kan ske att med honom konkurrera. . Läg'et till mark..
för en längre transport på den grund, att naden är ett förhållande, som från bide proden för den fraktande medför· en mindre re· duktionens och afsättningens sida är med
lativ kostnad, är dess berättigande klart af nödvändighet många inllytelser underkastadt;
hvad vi förut sagt. Och af ~käl som här och det inflytande, som utöfvas i den rikt·
äro för vidlyftiga att· anföra växer utgiften ni ng att konsumenterna försörjas af talrikare
långsammare än inkomsten föl' varor, om de producenter och billigare, vore redan det en
f~ fraktas öfver ett större afstånd. - Större ur national-ekonomisk synpunkt tillräcklig
partier åter alstra en bättre proportion mellan grund för en nedsättning af frakterna».
Vi hafva sagt att transportprisets gräns
nettovigt (== transportens vigt) och dödvigt
.(=materielens vigt) d. V. s. öka inkomsten uppåt måste variel'a. efter det värde, 80m'
utan att nälnnvårdt stegra utgiften. N ed- transporten egel'. Och ingenting vore väl
sättningen i transpol'tpriset i detta fall beror ol'iml i gare, än att järnvägstransporten icke
s§.ledes därpå, att järnvägens relativa kost·, skulle få' taga hänsyn till värdet af den
nad förminskas. Det eger för öfrigt sin mot- tjänst det gör, d. v. s. värdet af dess arbete,
sval'i~het .i den rabatt, som en säljare med hvilket åter beror af det värde den transporskäl beviljar en större köpare, och hvaröfver terade varan eger. Huru växlar ej värdet
väl· ingen kan beklaga sig, såvida han ej är af annat arbete; det är ju olika på skilda
socialist och anser, att det stöl're kapitalet orter och olika för skilda slag af arbete.
är en orättvisa. - Att åter en järnväg för Däraf följer att vid tariffens klassifikation
att draga till sig en trafik, som annars man är berättigad att taga hänsyn till vär..
skulle uteblifva, nedsätter tariffen, för att ej det. Och på denna grund hvila ock nästan
säga, tvingas därtill, ä.r· väl ej nagot orätt, alla nu gällande tal'iffsystem. I motsats mot
ty det är blott att foga sig i den ekonomi- detta har man velat utbilda ett så kalla<it
ska lagen, att där tillgången växer, men »natnrlig-t system»,t) hvars hufvudgrund är
efterfrågan är densamma, måste den som vill att alla varor skola betala efter vigt, utom
sälja, sänka sitt pris. Och me,d hvad l'ätt l vissa af skrymmande al't, hvarjämte reduk*) Ja, det kan inträffa, att transporten för en längre väg kan åtnjuta ej blott relativt utan
äfven absolut billig~re fraktpris än transporten för en kortare. Själfva Wagnel" som· så
starkt ifrar fÖl' tariffens nivellerande och statens rätt att med densamma leda den ekonomiska
r~relsen, el'känner· detta, (Adolf Wagner ~ Das Eisenbahnwesen als' Glied des Vel'kehrswesens.
Leipzig 1877. s. 58).
.
.
**) Gustav Cohri: Untersuchungen liber die Englische Eisenbahnpolitik. 2. s. 447. Leipzig 1875.
t) Det kallas ä~ven det. EIsas-Lotln'ingska, därfÖl' att det forst tillämpats på .riksbanorna i dessa
provinser. Den klaraste framställningen af det samma är gjord af dess varmaste fÖl~svaral'e,
(iustav ~ergmau i ha~s broschyr: Zur Enquete tibel' eiIl eiQheitliches Tarifsystem etc. Berli111876,
:
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den soin- lemnar full vagns- l hviika-staten utkräfver.'· Konsekvensen sk~11e
Systemets enkelhet är obestridlig. men väl l~ättel~i:J~l~a då" att 8t~ten öfvet'toge .
dess ekonomiska resultat har visat sig högst -hela samb~11ets handel~rörelse.. Man hör,'
otillfredsställande. ,Orsaken ligger däri, att ännu oftare exelnplet---'af post- och telegraf·
om .man icke vill t.aga hänsyn till,: trans por- väsendets. ,co'ncentrering i statens· hand; åbetens värde, och lita denna betinga olika pris, ,ropas som bevis för, att järnvägsvä~endetbör
utan istället som· man säger blott taga hän-'g~ StliDtn1 väg och att äfven för detta ett
syn till gjord tjänst, *) 'så bl;fver den ound· likformigt porto bör införas,. af hvilket se~'
viktiga :följden förlu~t, emedan Inan blott nare man lofvar sig en oerhörd stegring' r
,tillgodosett en enda väl'defaktor, nämligen trafik. Vi vilja kortligenpåpeka olikheten
vigten, med uteslutande, af andra. "Därest· i de ting, som 'här jämföras. Post- och tedet naturliga tariffsystemet- skall bära .sige, legrafväsendet, kunna ej kallas för· en indumåste det taga sin tillflykt till just den åt- stri i vanlig mening. Deras uppgift. är att',
gärd, ~'som är den mest förhatliga' i allmän- förm'edla den intellektuella, men. ej den ma.hetens: ijgon, eller att höja tariffenhetssatsen, teriella samfärdseln, och deltaS' föremål, bref·'
d. v. s. ,låta de tyngre varorna, hvilket of vet och: telegrammet, egei· icke ett· handels- '
tast~ vill säga rå,:arorna,~betala högre än de väf'de i egentlig mening, utan blott ettpe,lO. förut gjort. Och -, märkligt är dock, att sonligt för mottagaren. Bl'efvet eller teledessa det naturliga systemt;ts anhängare dock grammet är s§,lunda icke någon ekonomisk
göra ett afsteg från detta och antaga det produkt och fÖl"ändrar obetydligt värde med:'
s. k. värdeklassiftkationssystemet just i af- afötåndet, .under det järnvägarnes transport-·
seende på.:råvarorna,:för hvilka de .vilja in'!, föremål hafva högst olika värde på oli~
föra en lägre t~l'i:ff, än sin normaltariff; och orter. Och i afseende på förvaltning ~r vät'
hvarför om ej därför, att dessa j förhållande postens och teleg'I'afens uppgift en obetydlige'
till sin tyngd hafva s~ ringa handelsvärde. het mot den mång-sidiga och invecklade me·
,Af allt detta torde framgå-, att 'ett enhet- kanism, som åtföljer vården af en järnväg.'
ligt tal'i:ffsystem är en orinllighet. Tariffer- Den senare kan växa staten öfTer hufvudet.,
na kunna aldrig godtyckligt reg-lel'as, erne- när den når en viss gräns, och hvilken skildan de äro de naturliga produkterna af de nad ligger ej i att bestämma den i ol·äkn~·
ekonQmiska förhållandena. Järnvägstranspor- liga skiftningar g'ående tariffen för järnväten är en industri och Dläste som sädan rätta garnes väldiga trafik och afgiftel~na för bref·,'
sig vid bestämmandet af sitt pris' efter vens relativt l'inga massa med deras enkla
sin egen produktionskostnad och. efter pro- tariff, Häremot invänder man kanske, att
duktens (d. v. 8. dess transportarbete) värde det är lätt hjälpt, om man inför' ett lågt lik.~
på marknaden. Och därför vare sig staten formigt porto. Vi sakna tid och ru~ att
eller ett enskildt bolag eger banan, måste närmare utveckla denna s. k. reform och
den i sina tariffer taga hänsyn till 'samma vilja blottaniyda några synpunkter, som'
ekonomiska lagar. Därmed hafva VI hunnit visa att' saken ej löses så lättvindigt; att
till den punkt till hvilken vi sträfvat, näm- den aldeles förbiser transportens betydelse af
U,gen att visa att, aldenstund ett enhetligt industri lemna vi för ögonblicket åsido.. Vistariftsystem, als icke är någ'ot naturligt, serligen för en, fraktnedsättning till ökad
utan tvärtom ligger i strid med en sund trafik, men den för vanligen äfven till fÖl;·
utveckling af transpprtväsendet, kan det icke lust' i bÖl~jan, och ju lägre man sättei.~ den,
åberopas som ett skäl för att staten måste dess större blir förlusten och svårare att
hafva järnvägsväsendet i sin hand.
'ersatta. Vidare glömmer man, att kostnaden
Man möter understundom' bland argumen- .växer så betydligt med af8tåndet~ och att
ten till fÖI'lp.ån för järnvägarlles förvaltning däraf följer, att skall portot vara likformigt
genom staten, att det ju vore en åtgärd i I måste dess enhet sättas ganska högt, långt
full konsekvens därmed, att staten har tull- högre än nuvarande minimum föl' nlil, ,och
väsendet i sin hand, IVran glömmer därvid, säkerligen så högt, att. det nästan kväfver
att tullarne icke äro värdet å någon tjänst lokaltrafiken, Och det är 'en sak, S0111 syste..
som staten gör, eller några priser som sta- mets anhängare aldeles förgäta, och det, är"
ten åsätter handelsartiklarne~ utan skatter, att taga, l~'~da på, huru postväsendet kan,

troll. beviljas .för
last.

*) Systemets anhängal'e förbise aldeles, att tjänste,ns' värde kan val~a hög'st olika -för olika mot.. ·
.t~aga1"e af densamma. De mena att om en· tj än st förorsakar samma kostnad for den 86m' gör.
. ~en,
är dess värde (le~ samma, ett ~~ orimligt felslut, att vi knapt förstå det~· ,.,
..'

sa
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med så 11gt medelporto få sin budget att gå den enskilda fÖltetagsamhetens späDstighet se
,ihop. " Det sker helt, enkelt genom att låta grnndvilkoren för en li(skraftig och säker
en del af dess kost.a,der drabba andras konto. ekonomisk utveckling. Och man må be~inna,
,Den får" ju begagna järnväg-arne för en så att järnvägstransporten ingriper ,på nästan
låg frakt, att denna \för jäl~nvägal'ne med- alla ekonomiska onll'åden. Konstlad regIefö~· förlust (i somliga länder måste järnvä- ring på, detta område förskjuter den naturg-arne ,frakta gratis); den drager af pak~t- liga ,jämvigten på många andru.
väsendet en inkomst, som i viss mån kan j Vi hafva sökt· visa, att de synpunkter,
säg'as ~: vara tagen ur järnvägarnes ficka. från hvilka -. man sökt bevis'a statsbansysteSkulle dess'a - osynliga kostnader, som rätt mets nödvändighet, icke ega den betydelse
vore, medräknas, så vore det ej möjligt för man i. dem inlagt, och hvad den vigtigaste
.postväsendet att få sitt debet och kl·e'dit at,t af dem angår nämligen tariffväsendet synes
gå ihop litan en betydlig förhöjning i portot. oss utredningen tala. rör, att detsalnma beOch till slut har postverket ej att beräkna traktadt SODl ett lnedel för staten att ingrlp~
ränta och amortering på 4e kapital, som i i den ekonomiska utvecklingen j nst vittn.at;
under olika form, såso.~."byggnaderJ fartyg l, emot lämpligheten af ett statsjärnvägsSyste,Dl.
och vagnar m. ID. hos detsamma äro ned- ·Där finnes dock äfven andra synpunktel\
1 från hYilka man kan tveka om ändamB,lsen·
lagda. .
Det är ga~8ka. vanligt, att de so~ .!rka lligbete~. ar' detta sys~enls stai~kal'e geno~fö
p~' trafikens. ofrertagande af statell, l anda- rande, ,an mer af dess exklusiva tillämpnIng.
mål att så få som det hetel- billiga och lik-, En sådan är t. ex. den Oln det är lämpligt, '
formiga tariffer, -l'asonnera, som följer. Då att 'staten öfvertager. rolen af att på samtrafikanter och järnvägsbolag hafva motsatta hället fördela välgärningarna af nya järnintI'e~sen, så bör staten l'eglera förhållandet, vägsanläggningar. Vi anse nämligen gifvet;
så att där uppstår en ~'ättvis vinst å bägge att om staten skall ega järnvägarne skall
sidor. Staten kan taga den ekonomiska för- den ock anlägga dem, ty vi kunna ej tTO
delen för landet i sikte .och för den skuld att någon ämnar förorda, att den enskilde
sänka tariffen; Qlli förlust uppstår, så gÖl' skall fÖl-st bygga vägarna och' så staten indet bi"a litet för staten, Som dessutom indi- lösa d€m. Hur skall staten där finna det
I~ekt har fördel af landets b]omstl~ing, hvil- rätta? Blir det ej alltid fal'a värdt, att ej
ken medför ö'kad skatteförmåga etc. Härvid sällan alla få betala för en industriell aninställa sig dock ovilkorligen för den som läggning, h-val'af största fördelen tillfaller
noga begrundar'saken åtskilliga anmär~nin- några? Är det _då ej riktigare, att den ort,
gar. Hafva trafikanter och bola~ mera mot- som känner behofvet af det nya samfäl'dssatta intressen, än andra säljaTe och köpare? medlet och som. därför vill göra uppoffringar,
Och hvarför skall staten reglera deras för- får sitt behof tillfredsstäldt~ Och ODl staten"
tjänst mer än andras-r Likaväl, kunde staten skall t1 äda emellan, är det väl rättvisare,börja att ånyo reglera arbeispris och pris att det sker, där den enskilda företags~mhe-'
på . det . kött och btöd t som dagligen säljas. ten är färdig till dryga uppoffringar, än att
Och är det väl för staten likgiltigt, om den det sker utan att detta lDoment tages i beskall ur statskassan betala jarnvägens deficit traktande. För en sund utveckling måste
d. v. s. betala trafikantens fördel med pen- det val'amenligt, om de enskilde skola vänningar t . som alla till staten under form af jas 'vid att anse sig ega l~ättighet att af
skatter inbetalt? Endast i ett fall kunde staten fordra en ekonomisk fÖl'mån. Staten
detta fÖl-svaras, om nämligen trafikanter och kan svårligen gå' allas anspråk till m'ötes,
skattdragande så att säga täckte hvarandl'a.' men d~n har dock väckt dem. Vi -hafva
Och hvad är väl i öfrigtdenna godtyckliga närmed l{(~m~it tillbaka till.vårt gamla hjälpprisI eg'lering, som skulle ligga i att staten system, som i vår ekonomiska historia spelat
satte talifferna lägre än till deras vel'kliga en långt ifrån välsignelserik 1'01 och ur hvilvärne ? Den är ej annat än socialism. Sta- ket -vi småningonl sökt arbeta oss ut. Den
ten uppträder med anspråk pl att bestämma starka spännkraft, 80m ligger i den enskilda
öfver en sida af den ekononjiska produktio- fria företagsamheten, skall i hög grad förnen och fördela dess förmåner .så, att de svagas'; i stället fö:r att hjälpa sig själf skall
jämna) e komme alla' till del. Vi tro att en ! man begära hjälp af staten.
.
dylik utsikt -ick-e är synnerligen lockande. för l Vi hafva redan fran1hållit 'det i vår tanke
deD., 80m j arbetets 9ch karitalet~ frnlet) i ~ oriktiga o~h f~rlig-a i att st~ten"~klllle 8ökt\
l,
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ut~' garanterar, att' 8j vigtigal"e liniel' ~. ·bigls.
Äfven utan en sådan tendens Till en-L ~ '~. M kan ,dettcL vara ·sant., så
tro vi, att järnvägsföl'valtning g·enom staten till vida· som .en undersökning i 8tor~ frln
har mycket stora svårigheter att kämpa med statens "sida torde kunn~ befordra ett lämpför att kunna rätt fylla sin uppgift. Ett så ligare fördelande af nätet" än som~ annars
storal'tadt sanlfärdsmedel som jäl"nvägarne; kun~e ske,' men det tOl'de'~.hafva sina betänkhvilket representerar sådana kapital och så-. ligheter att låta staten l'ent af bestämma
dana nlassor af arbetskrafter, innebär som byar järnvägsleder skola bäst förläggas. Vi
industri ett aifärsmoment, som med statsverk- återkomma då till hvad vi förut"'eriflrat, att
samhet ej lätt låter sig förenas. Man måste den enskildes behof "och beredvillighet att
med vaksamt öga följa ~,kiftningarna i lan- offra för behofvet gifva bättre vid banden,
dets ekonomiska förhll1anden) studera han- hvar man skall gå fram; och ej häller är
delns och industrins hehof, utfinna hvar egen det så lätt att a priori utstaka ofvanifrån, i
fördel paras med dessas,· med ett ord drifva hvilken riktning den ekonomiska rörelsen
en affär i ordets egentliga mening, där egen skall lämpligast bryta sig väg. ",
vinst ovilkorligen är starkaste sporren till
Huruvida den så ofta omtvistade frågan.
uppmärksamhet QC.h rask handling. Och i hvilkendera trafikerar billigare, ~..bör:lijsas till
'sJälfva mekanismen'" af en stor statsadmini- statens eller de enskilda banornas förmån,
str~tion ligger altid ett hinder för den smi- är ,det kinkigaste spörsmål af alla att l~ätt
dig'het med hvilken i affärer det l'ätta ögon~ bedöma, och vi tilltro oss visserligen ej att"
blicket fattas. Alt svårare skulle detta för- göra det. Vi nästan misstänka. att å ömse
hållande gestalta sig, om systemet närmade sidor fins exempel både på god hushållning
sig till exklusivitet. Den ekonoDliska ut- qch på dålig. Ingenting är vanligare 'än
vecklingen sknlle från en enda punkt öfver- att se folk tilltro sig kunna pä rak. arm be..
ses ~ staten skulle f@l'söka att ensam bedöma döma denna sak. Så fort de finna att utoch tillgodose dess tusenfaldiga behof. I giftspl'ocenten är högre på en bana än på en
egenskap af den stöl~ste industriidkaren finge annan, ti'o de att den senare trafikel'as billiden ett 'afgörande inflytande på detta område gare. Men utgiftens förhållande till inkomo'ch skulle få bära ansvaret för allt så ondt sten kana ldr g läggas till grund, för jämfösom godt. Och det 10rde ej häller vara en relsen. För, att rätt döma öfver utgiftens
l'inga fara i att stateft blir direkt ansvarig betydelse måste' man jämföra den med den
~f(jr massor af arbete och skaror af arbetare. trafik, som den representel~ar, och därförutom
Denna sociala sida af saken är beaktansvärd taga hänsyn till åtskilliga andra faktorer,
nog, om den också ännu ej hos oss kan spela Och det är ej ,DOg att känna trafikens storen så stor 1'01. - Ej häller utan betydelse lek.' Om till exempel vid" två banor utgiften
är den fråga.n,
ej statsbannätet hos oss varit densamma, summan', af vagnmil och
snart hunnit en omfattning, som i hög grad centnermil likaså, hvaraf. följer att utgiC..
försvårar" dess förvaltning. l\Iöjligen hafva ten per v~gnmil och . centnermil . vore denvi ännu ett långt stycke kvar, innan så blir, samlna,
kunde ändock slutsatsen att bägge
men vi vilja erinra. dem, . , ej närmare trafikerat lika billigt vara falsk) ty om den
tänkt på saken, att" kompetenta auktGI~iteter ene haft flera vagnar llvarje t g och såle..
förklarar, *) att det gifves en gräns öfver des färre tågm·il, borde· hans utgift vara
hvilken man ej kan gå, utan att uppgiften mindre. Vidare måste likstäida banor järn·
så invecklas och ma·Sian af saker att uträtta föras,. ty . det torde lätt inses, a~t den, ~vars
Bä stegras, att man ej kan öfverväldiga dem. Ikröknings- och lutningsförhållanden 1i.1'0 sämre,
Man har till statssystemets fördelar l'äk· ; ovilkorligen måste göra större utgifter iår
nat, att det kan på förhand uppgöra" ett samma trafik. Och där kan nog finnas anpitogram för järnvägsnätet) sonl bättre till- dra" sidor att taga i betraktande. -. Bägge
tredsställer landets fordring-ar) 80m förhin- systeluen hafva sina anhängare och bägge
drar onedigt bortslö.sand~ af kapital genom tro, . att deras system garanterar för en bilanläggning af :tiera olänl pliga liniel' och som I ligare trafik. **)
""

genom tal'ifierna reglera den ekonomiska
vecklinge~.

om

sa

*) Se t. e-x. Weber: Privat-, Stats- und 'Reicbsbahnen~ Wien 1876 s. 66.
"
) En särdeles omfattande och väl gjord jämförelse. af' förhållandet i Preusse-n· kommer till det
resultat, att statsförvaltning'en där är dyral'e (se hos Holtzendorff und Brentano J abrbuch
fiir Geseht-zgebung etc. im DeutElchen Reich 1878, zweites heft s. 97-142, en. afhandling af
Pli. Geye!). J;>en bekante järnvägsmannen och författaren M.· M. von Weber uttalar flerstä-

des som sm åsikt, att staten trafikerar dyrare.
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Vi hafva gjort åtskilliga anmärkningar nödstälda banor, och man ha sökt gifva detta
.mot systemet af statsjärflv'ägar. Naturligtvis försl~g en bredare grundval och' ett allmän- ,
ligger ej' däri ett uttalande af att vi hålst nare be~'ätt~~ande g'enom att uppställa den
skulle se, att sådana ej funnes el1eratt vi satsen,' att. Jarnvägarne i första- rummet vere'
under alla förhållanden'\" anse orimligt att så- en, stat~ns angel,ägenhet' eller att åtminstone
dana fumas. Vi hafva tvärtom sagt, att~et. v.or? ett verkligt ~tatsintresse att betyd.$ndra högre intressen kunna finn'a~, som.Jörhgt utvIdga: statens' järnväg-snät. I vår tanke
staten kunna vara af den vigt, att han för håller, denna sats ej stånd, och hela vår föreatt .tillgodose dessa intressen, men icke för gående framställning har afsett att därför
att drifva industri, anlägger banor för egen lemna bevis. En' annan sak är, om statsräkning. ~Ien, vi kunna ej häller se någon makterna af rent ekonomiska skäl vilja träda
.fördel i att staten utan tvingande skäl utvid- emellan. Det är deras ensak. lVlen orsaken'
gar' sitt Järnvägsområde, och vi tro, att om hvarför man så gör bör Val~a klai\ och ej
något sädant sker kan knappast järnvägs- mindre de följder saken 'kan hafva. Det-' är,
väsendets intresse såsom sädant vara därför som vi bestämdt hålle före icke tänkbart.
ett tillräckligt motiv, utan ett högre vel'~ligt att icke stnten i de flesta f~lr där den in:
statsintresse (militäriskt, ~dministrativt) må- löser, s~ulle tvingas att göra e~ förlust. Ty
ste tynga i vågskälen, för att staten sk~ll de flest.a nödstäida banors ställning är sådan, 'hafva skäl att förvärfva en ny linie" ' Å an- att, äfve~ om. köpet ställes på det vilkor att
dra sidan äro vi icke obenägne att tro, att hela aktIekapItalet går för aktieegarne förlodet blandade system vi nu ega äfven har radt, 'är dock skuldsumman så stor att ba,sina beaktansvärda fördelar. Såval statens nans nettobehållning onlöjligen l'ä~ker till
som de enskildes banor hafva godt af att ränta oeh amortel'ing, hvarför staten således
icke kunna spela ensamma herrar på fältet. måste ur statskassan årligen betala mellanIlet måste mellan denl uppstå en slags. täf- giften. Det är detta man bÖl' hafva klart
lan om att. bäst betjäna allmänheten. Och för sIna ögon, att .statens utgifter skola
.ur statsintresBenas synpunkt kan det för sta- växa med millioner. Och 'man får ej häller
ten vara af vigt, att han genom besittning blunda för, att om, som så många fordra,
af egna, liqier kan utöfva en vigtig kontroll dessa banors tal'iffer skola, i' trots af det
på de enskilda banorna och, där dessa skulle naturliga förhållandet, nivelleras efter inköpet
vilja handla ,i strid med statens rätt o~h till likhet med statens, kommer ett ännu
samhällets tydliga välfärd, förmår utan sva- större deficit att uppstå. i statens järnvägs,righet häfda sitt inflytande. Äfven hafva vi budget, hvilket i sin ordning måste' ytterliaf skäl, som vi förut utvecklat, funnit rik- gare drabba statskassan. Och det blir santigt,. att staten uppställer. maximi-tariffer på nei'ligen ej så lätt för staten om den ock
den grund, att en järnväg altid i viss mening vill hålla tariffen uppe vid ett belopp motär ett monopol och att detta monopol genom svarande transpol'tarbetets värde, att stå emot
statens mellankomst kommit, till stånd.. Men det anlapp, 'som i så fall skall mot honom
vi hafva ock uttalat den åsikten., -att de en- göras, 'ty hvad man hittills möjl1gen kunnat
skilda banorna böra få röra sig med frihet foga sig i från enskil,d banas sida, det skall
inom sina maxima, och att staten bör likaväl man nog vara färdig att genast kalla prejeri
80m enskilde icke underlåta att betrakta sa- från statens.
ken som hvad den är, nämligen en industri,
Iden brännande fråga som nu fÖl~eligg'er
hvilken skall förränta ett däri n~dlagdt ka- om statens 'mellankomst i den ekonomiska
pital, hvarför staten ej häller bör använda krisen kan naturligtvis något tal ej vara om
sin banbesittning som ett medel att i onödan rätt på den ena sidan eller skyldighet, pi
lledtl'ycka egna och andras tariffer på ett den andra; det kan ej vara fråga om annat
sätt, som för bägge åstadkommer ett dåligt än hvad som kan vara praktiskt 'klokt: Men
finansielt resultat.
det säger sig själf, att exklusiva principer
. Den nödstäida belägenhet, i hvilken våra lika litet här som på hvarje annat praktiskt
enskilda banor råkat genom öfverspekulation område kunna vara ensamt bestämmande.
i järnvägsanläggnin&,ar och genom bl~istande, Hvad. detgälle~l det är att lned billig hänsolid ekonomisk grund för' atskilliga af dem, Isyn tIll statens, Intresse i första rummet och
har som bekant fl'amkallat ,mång.a 'förslag j'd~rnästtill ?ns~ilda inta'essen, som hvar för
till denna nöds afbjälpande g~noln staten. SIg kunna l VISS mån vara .berättigade, utEtt, bland dessa" är, "att staten, skulle inlösa finna .. den lösning, SODl ~,ett gifvet ögGnblick

--- 49 ....:.och under gifna förhållanden är för sambäl· regel.' 'Annars i~vagg'ar man folk i den fölet den bästa; det fins ju ögonblick, di, l"eställn~ng.enJ ,,~tt "staten' äl skyldig att träda
)SUmBnnn, jus» annars blir till »summa. emellan- oc11 .r"". den enskilde' afvärja följinjllfia), Och därför; på samma gång den derna af' hans misslyckade' sp·ekulationer.
sanningen bör stå fast, att staten på det eko- Och när och' hvar skola väl ej då anspl'lk
nomiska området i allmänhet bör tillämpa höjas?, Ing"enting är farligai"e än att sammannon-intel"ventlons-grundsatsen, hindrar detta blanda enskilda ech offentliga intl"essen, och
ej att någop. gång s~ abnorma fall kunna ingenting därför häller vigtigål e för dem
inträffa, att staten kan finna det lämpligt som ega, att bevaka sta~ns l'ätt och intresatt, ingripa. Men nödvändigheten måste ligga Isen än att lugnt och väl öfvel'vliga, hvad
tydlig och klar, och man måste bestämdt ut- . denna rätt och d@ssa intressen f~lldra, utan
tala, att det är fräga om ett undantag och I att därför hval ken förgäta' ej häller. un~er·
ej om ett prejudikat, som skall upphöjas till skatta betydelsen af den enskildes väl.
i
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Föreningens sammanträde den 7 Mars ·1879.
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01·dfÖl· an de : Herr Generaltulldirektören

BENNICH.

Protekol1et för föregående sammantl~äde fik ju billigare man kan fl~akta val'an en
justel'ades.
lång väg, och deras utgifter blifva större
Till 'leiamöter af FöreniRgen il1:valdes:
dtn~för, att administrations- och driftkostnader
Herr Bankdirektören A. T. Lindenc~"ona. äl~O lägre ,för en lång bana än föl' många
» vice Häradshöfdingen P. .Axel G. korta, som s'ammanlägdt uppgå till samma
längd som dlD långa. Sålunda, kan luycket
Pettersson.
väl det förhållandet inträffa, att en större.
» Kanslirådet O. F. Smerling.
jernvägssträcka fördelad mellan flere bolag ,
»
Kalnereraren Aug. Tö'''neqvist.
icke bär sig, men att densamma i- en hand
» 'Oa~"l Oe'J"vin.
väl skulle löna sig.
~
Bankiren Ph. Å. Geber'.
Vidare vill jag anmärka att talaren syn» Doktor Carl Jentzen.
tes mig i, sitt fÖl'edrag gå något för mycket
» Bankdil'ektijren E. N01 rboh'Jn.
generaIisel'ande till väga; han tog för många
"Onl sta,tsjernvägar och ellskilda medeltal och bedönlde frågorna för mycket
jerIivägal~.'
efter dem. Sådant kan val'a Ira, när man
har att bedöma frågorna i stort, men näl'
Sedan: docenten vid Upsala universitet hr man skall afgöra- ett visst specielt fall, så
doktor Claes Anllerstedt i korthet refererat får man afgöra hvar sak för sig. Det fininnehållet af sin under ofvanstående rubrik nes t. ex. i Sverige jernvägar som gifva
här förut införda afhandling, begärdes ordet af större 'vinst och sådana sam gifva mindre. '
och vid sådant" förhållande synes det mig,
presidenten W rern, som yttrade:'
:På samlua gång jag får tacka för det att ett bedömande efter medeltalet, huruvida
sakrika anförandet, hvilket. syntes mig mycket staten skall inköpa en viss jernväg', icke är
intressant och kan gifva anledning tilllnycken rigtigt. I sådant fall tål väl hvart företag
aftel'tanke, bel' jag dock att få påp'eka; att för sig en särskild, undersökning;
det finnes "en faktor i afseende på statens 'Slutligen är det en lagJ som synes Inig ,
egande af jernvägar, SOlll den ärade talaren, högl'e än alla de generella pl'ineiperna, oell
åtminstone så vidt jag hörde, icke giorde det är det alllnänna bästas kraf. Staten är
till ,föremål för bec1ömande,' men som dock den. enda som, på samma gång den kan beej är ovigtig och stundom kan vara den i döma allt, ocksl, kan handla med samlad
.ft ågan a(görande. Om nelnligen förhållandet makt, och förhållanden kunna gifvas, , då flen,
är sådant at.t flel'e slnärre jernväg'sbolag kan gÖl'a mycketgodt föl' det bela genoln
hafva del i en längre sträcka jernväg, så att företaga det ena eller andra, som enligt
måste deras inkomster blifva lnindre och uteslutande sådana allmänna pl'inciper, som
ilel'as driftkostnader högre än Oln hela jel'n- icke' taga hänsyn till särskilda omständig·
vägssträckan vore förenad i en hand. Deras heter, skulle auses stI'ida emot" det rätta,
inkomster blifva mindl'e del'föl', att de ej eller med andra ord det kan gifvas fall då
kunna bereda sig fördel af det kända för.. man kan se att något godt för hela rikit
llållandet, ,att man fål" sä mycket stöt're tra.. kan inträffa af en speciel orsak, ech då mlste
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äfven de' specie~a omständIgheterna ~bedömas
IVIen på samma gång jag
säger. detta, erkänner jag att man skall vara
mycket blind för att underkänna vigten af
att de allmänna pl'i-nciperna tagas i betraktande vid frågors bedömande, och man måste
derföre känna sig särdeles tacksam mot den
son1 från denna synpunkt utredt 'en sak.
Jag har endast velat protestera elnot att
man endast från' dessa allmänna. maximer
drager sina slutsatser, utan att taga i betraktande 'alla särskilda förhållanden som på
en fräga böra inverka,
.
Docenten Annerstedt: Det torde kanske
tillätas mig att yttra några ord till svar på,
den senaste ~alarens anmärkningar. - Han
har sagt att st~ten eg·er· att bevaka det all'lnänna bästa, och att det till följd, deraf för
staten kan befinnas valla af vigt att i ena
eller andra fallet träda emellan. J"ag vill
i6ke inlåta mig på frågan, hurUV~'da staten

miska \ skijl ti~na föl' sig fördelaktigt att
träda' elnell~!t~~9c~ 'köpa hela bansträckan,
soman,iärs 61. irrande skulle förblifva d ad
mellan fieI'e bolag\ J ag· har. dock ,icke inlåtit. mig på frågan, när staten skall 'köpa
jernvägar eller icke, man det är icke gifvet
att' ju :flel~a administrationer, man kan sammanslå, desto nlera kan man nedsätta- utgifterna; det är en' sak hvars möjlighet enqast
på praktisk väg kan' ådagalägg'as; och hvad
beträffar tl'ansportfrågan och den dermed
sammanhängande inkomstfrågan, så förefinnes
ju möjligheten af tariffnedsättning'ar och deraf följande ökad transpol~t om äfven bolag·en
vilja komma öfverens Oln liedsatta genomgående fraktsatser. ,Jag har svårt 'att inse att
i sådant fall någ'ot bättre resultat skulle
vinnas -genoln statens lnellankolllst.

hvar. för sig.

.' PIlesidenten W rern: J ag' vill .replikera
den ärade talaren endast föl' att förekomma
den uppfattningen, att mitt yttrande oln' ge2
J!
å
neraliseringen skulle vara en ogillande auskall uppträda SaSom iörsyn p det na eller märkning mot .hans föredrae', Jag lutl' velat
andra oml~ådetl utan endast påpeka,. att hela
mitt anförande bar gått ut på att visa, att säga att frågan. om inköp af särskilda' jeltunlall icke ur jeltnvägarnes egen natur kan vägar icke kunde bedömas uteslutande efter
deducera någon nödvändighet .för staten att så· generela 'grundsatser som de, hvilka af
uppträda och ingripa uti deras verksamhet, hononl blifvit anföI~da, - men ':' å andra sidan
och Sältskildt bar jag sagt, att den ekonomi- har jag ansett det vara 'särdeles nyttigt
ska vigten af enst~tens mellånkomst må att dessa g·enerela grundsatser blifvit framstatslnagterna bedöma, Jag har emellertid hållna.
,.
sökt bestämdt påvisa, att om staten finnel~
Doktor Arnberg: I -likhet med, såsom
,sig föraqlåten att 'köpa enskilda jernvägar, jag tror, samtliga sällskapets -medlelnmar är
så; medför det vissa vi2'tiga följder, och dt}ssa jag mycket tacksam för det hållna föredrainansiela och ,ekonomiska följder hål' jag get, och jag vill erk.änna, att innan någon
älven velat antyda, utan att inlåta mig på åtgärd från statens sida vidtages iden rigt~
,fi-ågan, huruvida staten bör köpa jernvägar ning' S0111, såsom nämndt är, från åtskillig~
eller icke. ' H vad åter beträffar' att mitt fö- håll blifvit ifrågasatt,är första vilkoret att
redrag skulle vara för generelt, så är det nog l en -,noggrann och samvetsgl"ann utredning af
sant, att det torde hafva många fel o'ch bri- frågan företag-est En. sådan, både noggrann
SWf, men hvad särskildt angår generaliserin~ och samvetsgrann, har också docenten Anner·
,gen, har jag trott, att den skulle vara eu stedt lemnat oss, men jag tror dock att lnan,
iöt"tJenst vid ett tillfälle sådant som detta; byggande pä en del af talarens resonnement,
'.jag hoppas i alla fall,' att jag icke genel~ali- I skulle kunna komma till andra slutsatser än
serat så att· mina ord varit vilseledande, I dem han framstält. Utan, att dock med be·
Slutligen yttrade' herr' presidenten Wrern' stämdhet vilja påstå detta, ber jag att få
'några ord, om hvilka jag icke l~ätt vet, ,hu- fästa uPPlnärksamheten .på docenten Annerruvida de voro rigtade mot mitt föredrag; stedts Jttl'ande,. då han sade att det t~rde .
tiet var då ban i bÖljan af sitt anförande icke finnas något land, med undantag möjli- '
fl·.mhöl1,· att en banlinie kan varå' delad '1' g·en 'af Ryssland och Finlanfl, der förbättra11lellan flerebo~ag, och att derför, om den de kommunikationsanstaltel' i forIn ,af jernlägges i en hand, dels administrations- o~h I vägar äro så af behofvet påkallade som 110s
~lriftk~stna.derna kunna lninskas,och dels I QSS, till följq.· af landets egen beskaffenhet,
t&1ilIS.a.ts81'na sättas lägre och tl'afikinkom- den kuperade Dlarken, den glesa. befolknill~erna i f6ljd del'af bUfva bättre. Under I gen och det fÖl'hållandet att flertalet af dess .
ana förhållanden kunde staten af ekQno·: produkter H,rq ~unga ocl~ ~~r~mnut.l1de. ,rnser
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m·an .. detta, så el~känlier man också öppet, i ligt., utan tvärtom oftast nyttigt. Han bar
att' det varit ett stort samhällsintresse, som visserligen uppgifvit, att ~varje' jernvå4r, då
genom dessa enskilda kapital, då de erbjudit den tr~fikeras af sin egare m~d uteslutande
sig för anläggning af jernvägar, blifvit till- af andra., 'utgör ett monopol mot trafikantergodosedt, och man bör då ae 'till, huruvida na, men om så är hemställer jag, huruvida
det icke är ett stOtt samhällsintresse att man icke .fål" antaga att detta monopol hand·
staten träder emellan för att upprätthålla hafves l ättvisare, om det uteslutaf!lle ligger
och för framtiden fortfarande utveckla och' i statens hand,. än om trafikanterna äro betillgodogöra detta kommunikationsmedel. .Än- roende af en enskild direktion, Eler ofta en·
Ba . en liten anmärkning vill jag göra mot skilda intressen göra sig gällande. HUt'u
en annan del af· docenten .t\.nnerstedts före- långt staten i detta. fall böl' gå beträffande
drag. Han sade helt kategol"iskt, att på såväl statsbanors ·anläggning som inköp af
grund deraf, att dessa jel'llvägar för närva- I enskilda banor, derom har föredraganden på
l'ande icke betala "}"änta på sin anläggnings- sitt sätt för oss. fl~amlagtandra länders erkostnad och ovisst är oro de i framtiqen' farenhet, men han bar förbisett, hvad vårt
kunna komma att göra det, så kommer de- eget land beträffar, att staten redan är stor
ras öfvel'tagande af staten - att ske till ett jernvägsegare, och dÄ staten detta äl~ och
pris, hvarå räntan icke kommer att betäckas nu kan till ett möjligen lågt pris fÖl'väl'fva
af jernvägarnes inkomster, till följd hvaraf enskildas banor, hvilka talaren sjelf förklaett stort deficit kommer att uppstå i stats·' l·at genera statsbanorna, så hemställer jag,
budgeten. Detta är' en sats, som kan låta huruvida det icke ofta kan vara skäl, att
såsom ett axiom, men jag tror icke att den staten köper dessa banor. Han har gått ut
är så. Det" är klart, att 1O millioner i från den åsigten, att staten aldrig' kan köpa
~tatsutgift är 10 pröcent på' 100 millioner, dem med fördel t del~f(jre att., s'åsom han sagt,
men ökar jag statens utgift till 15 millioner staten måste köpa dem för· deras skulder.
för ett ändamål, hvarigenom samhällets in- J ag har dock icke fÖl~estält mig, att staten
komst .j dess helhet stiger till 200 millio- skulle köpa någon bana till högre pl~i8 än
ner, sA,. trol~ -jag att, trots den ökade stats- att inkomsterna betäckte räntan pä inköpsutgiften, procenttalet blifvit Jledsatt. Jag kostnaden, äfven om denna ej uppgåil till
säger detta derför, att jag, liksom docenten ens ebligationslänebeloppet, och jag förestälAnnerstedt, tror, att frågan har m.ångasyn- ler mig, att staten på så sätt kan köpa hapunkter och tål att mycket beUtnkas, iilnaB. nor, som ~ dess hand kunna bärä sig. 1\'Ien
den afgöres, och isynnerhet. innan' den afgö- kan detta ske,-så anser jag, att staten bÖl~
.. 1·6S från en fullkomligt doktrinär synpunkt. göra dett då staten redan eger· en stor dyr·
. bar egendom· i sina statsbanor. Jag är i
. Direktör Frrenkel: Jag var icke beredd öfrigt icke beredd att bemöta de många utpå, att. det nyss hållna föredraget här skulle talanden, som föredraganden framlade i en
göras till föremål för diskussion, men då jag mot mina åsigter motsatt l'iktning, men jag
gjOI't några anteckningar under föredl"aget, föreställer mig, att detta föredrag, som rör
och då jag' icke kan dela den ärade föredra- ett så vigtigt ämne, bör göras till. förelnål
gandens åsigt i något afseende, ber Jag att för diskussion vid ett blifvande sammanträde,
få, yttra några ord. Jag hoppas, att då han då sällskapets ledamöter må hafva haft tid
förutskickade den upplysningen, att han hvar- att begrunda det och vara mera beredda att
ken vore nationalekonom eller jernvägsman! bem0ta de många gjorda antagallden, som
han icke skall tycka illa vara att jag som deri förekomma.
ieke hellel~ är nationalekonom, men som tror
lnig af erfarenhet· hafva någon kännedom
Docenten Annerstedt: I)en siste talaren
om .våra jernvägsförhA,llanden, vågar va·ra af har ganska skal;pt angripit mitt föredrag och
en motsatt åsigt. Talaren har först utgått slut.ade med att påstå, att det var uppfyldt.
från den åsigten~ att det ovilkorligen skulle af sofismer. Är detta fallet, så har det åt·
vara. en tyngd för staten att trafikera jern- minstone å nlin sida varit helt" och hållet
vägar. Jag tror, att förhållandet är aldeles ofrivilligt, ty jag har ärligt belnödat mig
motsatt. J ag tror att det monopol, 80m han att utreda frågan utan några biafsigter. Och
ansåg .. skulle ligga uti att staten'trafikerade på samma gång jag till fullo förstår den
jernvägar, och hvilket han anslg s1 skad- väl'me' med hvilken man försvarar en sak,
ligt för tr~Aka~telllna1 !~l!~t !fl'~n ~'r ~k~d- i fijr ~vil~ep ~a~ ~rdJ.llft i~tr~s~eI·ad~ vå~af
l1
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jag äfveh ,räkna päatt man ickeisamin
blandar person och sak. För' öfrigt får jag
uppriktigt erkänna, att jag ie.ke i· bans y~t·
randa kunnat finna något slags motbevi~ing
m~t de· åsigter, jag tillåtit mig att fram-

.i-

sig i dessa.' saker, 'utan ~it .tara jernvägs~
Dl an, .isynnel1let ~6~aD~närkaren tilltrodde
sig att'-"döma '#'~ ':'na~ibnalekonomiska frägor,
utan 'att, e~ligt hvad-.. han sjelf sade, vara
nationaleko~Q~"

.st&l1a:, Jag har först och främst alddg salgt,
Doktor Arnberg: Jag bel': biOtt att få ytu'a
hvåd anmärkaren till en början yttrade. at.t någrl]. få ord om' dellna tariffJrlga, so~ nu
det ovilkol'ligen skulle vara någon slags är före. Ehuru fag lika litet som föredragåntyngd för . staten . att tr~era jemyägar, och den är nationalekonom eller jemvägsman,
Jag kan Icke erInra mIg något mItt yttr~n. så' kan det ju icke skada att hval' .och en
de,hvarpå. detta. skulle k~nna syfta~ ~l.t~. säger ut·, sin tanke så godt hari kant men .
fÖ'redrag gIck .ut pi, a~t' visa att fran .11!Il- innån jag .det gör vill jag på det lilligaste
~",n ,s!npu~kt Jag b~t.rak;ar ~ake~, ;k~~ J~g beklaga aeskårpa uttrY.~k som fäldes. af.. en
l(fke ra finna ~ d~t natul bg~, ~a~t _e~ JeI.nvag. ar föregående talal~e. Jag ar, säk~r om att foreen statsa~gelägenhet~. m~n Jag ~.ar Icke. sy~· drag~nden' sjelf är den förste att ursäkta, ,
selsatt . lDlg med _frag~nt ~ur~vlaa .. en admI- att uti eu fråga; så vigtig som denna och
nist~~atIon genonl-:~taten b~r ~~ batt.r~ el~erder lneningarne äro så skilda, äfven olika
simre än, andras. '. .En prlncl~lel skIlJ akt1g. åsigter~ framträda, men jag ber honom också
~et ,råder dock ty~hg~n mellan oss, och ~et ursäkta om ,häl' på samma glng fållas n~gra
~r l fråga om tal'rffväsendet. Jag har for- lhäftio-a uttryck, I afseende på tariff-fragan
sökt visa, hvarföre tariffernas naturäl"',så- vill j~g nu endast hemställa, hlu'uvida det är
dan, at~ .de ic!e .kunna .regleI'as .~odtyckl.~gtJ så alldeles gifvet ått den skall naturligt och.
utan ~aste, sasom hvarJ~ annan varde.bestam- sjelfständi gt reglera sig sä som föredl'a~n
melse" regleras af allma~n& ekono,mIe~~ la- den antagit efter samma grunder som D1aste
ga1.\ Anmärkaren har. VIdare ~alat om Jern- gälla för hVRl'je enskild industri eller annat
vägarne såsom ett monopol och päs1!tt, att enskildt' företag. 'Det är likväl en gammal
d~ta vore orättvist, n~r ~~t ~Il.ge i ..~en en· samling just i denna friga, att det. finnes
skildes band, . och ~tt orattvlsan forst d~ två sätt att höja en jemvägs inkomster: det
skulle fö.rsvinna, ~~r monopolet komm~ .• l ena. att höja tl'afiktaxol'Da; det ~ndra att sänka
statens händer, derfor att staten skulle gOJa ,deln. Genom att sänka dem glfver man näm..
'. rltlt~iS~ ätj~tl'a~kante;na. J a~ h.?~'de emel· ligen produktionen tillflilJ.e att höja si~ i en
lertid Icke L. anforas nagot .bevIs fOI, att nå· riktning) hvaraf jernvägen sedermel'a bh~' den
. g.•. 9.,..ns. . rätt blif'.'it kränkt, eller nlgo~ exempel Iförste ~tt draga fördel~rne. Sällan torde. de. t
på, huruledes .detta skett. Jag hal' deremot dock yara möjligt för ett enskildt bolag att
ftlrsökt visa; ~ att det är ~ycke~ ofta ~an begagna denna utväg, llvilken deremot allhlir t~aftkanterna tala om Sl~ krankta ra~~, tid bör· stå öpp~n för ataten t 61nedan dellna
.en jag har ock sökt visa, att detta tal ar har . fl'amtiden för sig. '.Det kan alltså' säto:hefogadt. Jag har sökt ådagalägga, att det tas i fråga huruvida icke~detta sätt att rew
l.eder til1ekonomisk~ missförhållanden,. när glera tarifi'el'naär lika n;tur~ig:t så väl 'för
,,$~8iten trafikerar enlIgt andra ekonomIska det allmänna som för jernvägarne 8je~fva.
gru.ndsatser, än dem, enligt hvilka en trafik .
.
. . ..
i -allmänhet bör skötas, Ty hvad vill det
Docenten Å~nerstedt: Jag onsk~r " blott
å5ga att· staten ·1t'2kall l'eglera~ förhällandet ,yttra 'Bågra fa ord med .afseende p~ e~t ~f
mellaB trafikanterna och den som sköter tra.· den siste talaren laldt yttrande.. Det" ~r
ken.?. Det Vill. blott säga, att staten bevn·1 fullkomligt sa~t hv~dha~ anfördt,. att man
jaT billigare pris åt, de förra, än de förut kan öka en Jel'nvägs trafik, ..~å väl. genom
fttt betala" och. sjelf åtager sig förlusten. att sänka somge~om att bO.la tarIfferna;
Hifpå hade. den enskJlde jernvägsegaren icke men man ka~ ocksa.. genon1 b~da. dessa åt.ktlBn~t gå, in, af samlna skäl som den' en- gärder 'komma att sanka dess ,lnkoInstel~, och
skilde trafikanten -.icke gifver bort något, hvilket resultat den ena eller andra af dessa
som; han ej behöfver bortgifva. Det hela åtgärder. i ett gifvet ,f~ll kommer att ~ed.
gfiller således frågan,:: huruvida staten skall föl'a är eIi c ,.rent. praktIsk I.~råga, SO~ ".lcke
l·eglera förhållandena på det ekonomi$ka om· kan med nagon VIsshet afgoras.1 så VIda man
rld&t;eller huruvida dessa skola reglel'8, sig icke' kännel" 'de' Bällsl:tilda omständighetel'na.
sjelfva enligt sin egen natur. Slutligen tror 'Om ett bolag är kapital$tarkt· har det, na• :, ~tt. m~n
~~n
bafva rättighet, att yttr~
turngtvis lättare ~tt experimentera, men det
.....
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blifver .dåen frlga, huruvida lnallSkall\ per centnermil d. v. s. de 10 milen enskild
skapa e~samt kapitalstarka bolag. Jag bar, bana 'böja taxan med 50 proc. Detta har
s~tt ,hVRde,riarne je~n,v~gs,m~n i främmande j~~ a.ni6r~ för att visa att, de.. enskilda. jarn·

I

. lander . 'sagt om tardfsänknlngsfrågan, och vagarn6 l deras nuvarande lag~ Gch sanno·
,.
det är ,enligt deras plst1ende ytte,fst s,vår,t Ii,k,t äfven i en f,ramtid - till ~,Ö,ljd.af a,61'asdY
att. i all~änhet och på fÖl"hand bestämma rare anläggning än statens och d~ljemte dy·
. resultatet, ty man hai-ännu icke lyckats ått l'ara fÖl"Taltning - icke kunna utgöra den
ftnna någon'kalkylför beräknande af den IliJelP för industrien, icke kunna så odla och
blifvande trafikens tillväxt} och det säger sig lyfta näringar~e,' som med dem varit af·
sjelft, att deR tillväxt man. påräknar s.kall sedt..
.
vara 8'Man, att inkomsten deraf kan betäcka : Jag får förklara att, utan att beräkna den
den utgift 80m toljeraf den stegrade trafi· vinst som staten skulle skörda på att köpa.
kan.' Den beKante Cohn, 80m så grundligt en jernväg för billigt pris, så vill jag ur.
studerat EIlltlands j ernväg,sväsende, säger, fullkomligt allmän synpunkt anse för ell
att .de talrika experiment) 80m i England lycka om staten ville för sin räkning så vidt
hand äfven kommunika·
blif\1t i den vägen gjorda, hafva i allmän- möjligt taga
liet haft till l-esultat, att man funnit att tionsmeilet :jernvägarne, såvida statsstyrel· .
fraktnedsättningen nästan alltid ledt till ned· sen ej' skalle kunna, på sätt föreläsaren har
sättni-ng i inko'mst i böt~jan, stundom för en meddelat oss· hä'lldelsen ju vara t. ex, i Franklängre tid, och visst icke alltid· fÖl~t till en rike, sammanföra samtliga jernvägar i ett
slutlig stegring i det financiela resultatet. fåtal bolag \lnder statsstYl~elsens reglemenDet sist nämnda har alltid berottpl, burit tariska före.skrifter.
.
Det är en lycka fÖl~ ett lan.d att aga m§,n..
. vida man i fr~ga om den vara, för hvilken
frakten blifvit nedsatt, kunnat fra,mkal1a en g~ jel'nvägar men den lyckan pal"alyseras bra
prdduktion så stegl'ad att den slutligen be- nog mycket då man inom landet får lned
l"edt jei'Bvägen en ökad trafikinkomst. För måhända 50, delvis mäktiga, delvis med be..
öfl'igt är 'jag.. alldeles ense Inad· talaren' de~- kymmer. sträfvanae - och i' sista fallet på
om, att det är nyttigt att hafva så 11ga ta- $tändiga, efter tillfållets kraf och convenienee
ri:ffer som möjligt~'. men jag har velat på- tillämpade fraktförhöjningar flytande - jern..
peka att det ofta kan ligga en l'isk i att vägsstYl-elser att skaffa.
e~periment~l"a' med fraktnedsättniagar.
Db-ektör Frmnekel : Jag skulle mycket b~Grosshandlaren A.strup: Äfven jag ber klaga om de yttranden jag fält varit af den
att få betyga föredraganden min tacksamhet b~skaffenhet, att de på något sätt förolämpat
för det intressanta föredraget, men jag ber den ärade föredraganden, då. älven ja.~ är
älven att få hembära min tacksamhet till ytterst tacksam för det arbete. han der! ned,·
dem, 80m del'emot inlagt gensagor.
sl- lagt. Om jag, förledd af lnitt intresse för
dan vill äfve~ jag tillåta mig att framställa. frågans motsatta sida Illöjlig'en begagBat för
tTag titOr nemligen iake att det gå~ an, så-honom mindre behaglig '. ,bevisni'ng, så ber
som föredraganden gjort. att jemföra os~, i jag derför offentligen om ursä'kt. J ag t!'adde
vårt ~nin8ulära läge, med de' gamla, på,'-det att mycket erfarnal'e l'öster än nlin skulle
ekOIl:omiska, lndustriela och kommersiela om- yttra sig om föredraget, m'en då
ej var
rådet ofantligt mycket mera odlade kultur- händelsen, vill jag tills vidare inlägga min
landen i Europa, der jernvägarne underhållas protest derelnot, och uttl'yckertninönskan
delvis med en stor. genomgångstrafik, och att det vid ett fölJande sammanträae ·må
jag ber i öfrigt ·~att få lemna blott en eD·da blifva förenii.l för diskussion. I en s:å v-ign,pplysning till belysande af vara enskilda tig och omfattaUGe frÄga som denna, äl' det
jerilvlgars' förmäga att ti11gudaseallmänna alldeles omöjligt~ aiven OUt man gjort ånno·
l-örels_ens behof :..- och flenna kan jag styrka I tationer via ter-edl.'aget)t, att direkt bemöta
om ~1 plfordras. Om jag har 50 svenska I hvarje punkt deraf' så sonl sig borde; jag
mil statsbana, så kan på den fraktas en vara iOl'eställer. mig .del'för att, d§, frågan blifvit
fOr 50 öre per centnermil, men har jag an- sl förbel'edt behandlgd . från den ena sidan,
dra 50 mil ·.bana, del'af 10 mil i den ena älven åt den motsatta sidan ,må beredas till·
ändan ut.göras, af enskild jernväg, så· kan fälle att bemöta de åsigter <len l(}keltan
jag ~ icke' fl'lakta saDlm~' vara under 78 ire iiill&.
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föreningens sammanträde den 24 April 1879.'
Ordförande:

Herr Generaldirektören BENNICH.

Protokollet fÖl' ,föregående sanlmanträde
justerades.
Till ledamöter af Föreningen' invaldes:
.RetT Eruksegal'en Gustaf de.. ]ilar'c.
Landshöfding'en, Grefve G. Lage1·bjelke.
Ingeniören Jacques La1'1un.
»
Expeditionschefen Wilhelrn LilUest1"åle.
». v. Häradshöfdingen Car'l Alf1"ed N01"in.
» v. Häl'adshöfdingen Hj. af Petm"sens.
» Hofstalhnästaren, Grefve' C~ . G. F.

PipmIt.

»

»

Godseg~ren

C. J. Sto1"kenfelt.
T01"nm'"hjelrn.
L~tndskalnreraren Iwa1/t TÖ1'"nebladh.

Kaptenen
»

..

Dil'ektoren G. 'Rödborn.

v:

Kanslir~det

och. Byråchefen, Friherre

L. Akerhielm.·
Ordet lemnades åt hr doktor

'som höll följande föredrag

0:m'

V. Arnberg,

Den ekonomiska ställIlingell.
Såsom föreningen bebaga-de erinra sig, beslits vid senaste sammanträdet, att med tilllämpning af den gamla· satsen , att endast
tvitiet led·er till sanningen, det nuvarande
sktlll:e '~gllas åt diskussien af -föredraget anglende ~tatgjel~nvägar och enskilda jernvägar:
.D:etlB~ d.iskussion utgör således hufvudföremålet f{)}- dagens session, men då styrelsen
bar ttBskat att., detta oaktadt, äfven nu såsom
vanlig-t förhandlingarna skulle inledas med
ett föredl~a,g.t har Jag lofvat att i sådant syfte

meddela ndgr('-a, stat'istiska data till belysning
of ilen ftuvarande ekonomiska ställningen. J ag
skall icke dervid beskrifva den allmänna eu·
rop,eislra krisens orsaker, uppkolnst och förde~ finnes l'edan skildrad af -en mängd
b,et:l~ktare, lån:gt mera kompetenta att be-

lop,;

dönla och förklara densamma, än jag kan
vara; jag skall endast gifva några få sifrror,
egnade att visa., huru vi småningolu arbetat
oss 'fram till det tryckta och i någon mån
kritiska läge, hvari vi nu befinna oss.
.
Endast några få ord beder jag få yttra
angående tvänlle den allmänna krisens särskilda egenskaper, SOIU väckt uppmärksam..
het, nämligen dess långvarighet och dess in- '
tensitet. Det är allmänt bekant, att det först
var den s. k. krachen i Wien 1873, som
väckte upp kontinenten ur dess drömmar om
guld och gröna skogar, som började den reaktion, hvarigenom till god del de nya, hopade rikedomarne, likasom i sagorna trollens
gåfvor, åter spårlöst försvunnit. Detta är
nu .snart 6 år sedan, en tid så lång att, enligt. den erfarenhet vi ega från föregående
kriser, de sista återstående ruinerna redan
borde hafva undanröjts, och vi åter varå på
god väg att upptorna alla behöfliga faktorer
för att inom någ}"a' ar hafva färdig en ny
liten kris. Och likväl synes ännu intet tecken' till en bestämd och stadigvarande förbättring.
Orsakerna .dertill må vara flerahanda, men en synes lnig böra särskildt fram·
hållas, emedan den äf\Ten hos oss varit den
sannolikt verksammaste. ,Vi pålninna oss'
säkert alla, . huru den i slutet af 1860-talet
efter en lång period' af missmod och betryck
återvaknade lifligare spekulationen föl' ett
ögonblick afbröts genom det stora tys~-fran
ska kriget, men endast för att genast derefter. lned mångdubbel styrka återtagas, påver..
ka laf det verkliga behofvet att ersätta aU
den förstörelse, som, kriget hade åstadkommit.,
och mäktigt eggad genom den bekanta stora
omflyttnhigen af penningekapital, som till en
börJ aq yer}{ad~ s~s?~ e~~~}lde!~s n~tt e~tr~

-4sadant. Det är icke min -uppgift att här sta exportartiklar, penningal~ rikligen strömupprepa till huru många 1000-tal mil de made in i landet och till bankel~na, som vilunder närmaste åren intill 1874 nybygda ligt åter lemnade ut dent. i en nyvaknad injernvägarne i Europa och Amerika beräk- dustris tjenst; h!u~u säluuda en mängd föI'enats, till huru många 1000·tal de under tag bragtes till stånd, och huru ·städse nya
samma tid i nya företag nedlagda nlillionel'na och större sådana penningar och kredit i alla
blifvit utgifnat och icke heller att söka kal- forlner rikligt erbjödos, och huru girigt förkylera procenttalet af al~betslönel'nas och alla troendet eller spekulationen tillmötesgick hvarje
varors del'under stegI'~de pris. Nog af, att nytt »värde», som uppträdde i marknaden.
under denna tidrymd- sålunda tillrustades en De data, sonl närmare belysa denna- utveckindustriel och kommersiei apparat, bel'äknad ling, äro redan gamla och kända; jag skall
att kunna utan svål'ighet tillfredsställa ell icke här återupprepa dem annorlunda' än i
exceptionel uppdrifven förbruknings alla for- sammanhang och till jeuIföl'else med de för
dringar, och att när denna förhrukning åter- de följande åren, för att sålunda visa ut- gick inonl· normala gränser, en icke l'inga vecklingens gång och hul'u - de sDlåningonl
del af denna app~rat befanns öfvel'fHidig, fÖlat oss fram till den l'eaktion, under hvilken
utan sysselsättning och utan förmågaat.t ho- vi nu lida.
norera äfven de anspråkslösaste fOI~dringal'
För att bevisa huru föga vår affärsrörelse
pä afkortning. Det ,- är klart att hela den till en början inskränkte~ at' den lltbl'utna
tid, som behöfve~ för fÖl'bl'ukningen att .äter krisen i utlandet, behöfvas endast några få
växa j och fy Ila hela det stora industl'iela siffror.
maskineriet, mäste för hvarje vidare indnstriel utveckling blifva en död tid, och denna .. Samma~lagda v~rdet af yår in- och -utmåste blifva långvarig, i samma mån den forsel utgJo~'de 18069 2~9 mIll. ~r. och steg.
förgående spekulativa företagsamheten varit u.nde:' de olysande ar~n. t,lll 4~3 ar 10873 och
. öfverdl'ifven. I afseeilde på krisens ~intensi. t~ll- d40 ar 1874. Doerefter f~ll det ar 18~5
tet beder. jag blott få nämJJa, att i följd at' t.lll 475, ~ men steg ate~ 1876.. och 1877 t~ll
de under senaste tiderna betydligt utvecklade l~~~., 516.. och ?19 mIll.
878 hafva
0
formerna af association för såväl deltagande i S~~l 01 ~a anl~u Icke kunnao el hallas, .m-en
nya företag, som äfvel1 -för anskaffande af s~kerhgen VIsa ~e en mycket lugna~de ln~nsk
en behöflig kredit, också de, mycket små ka- DIng. o Dessa_ ~lff1"~r obeteckna vIsserlIgen,
pitalen satts i stånd -att deltaga i den all- att ~ran 1875 ~rs lngang var odet slut 111ed
männa spekulationen och att följaktligen re. stegrl.~gen O~~l tIll och med en atergang från
aktionen direkt och skal'pt gjOl·t sig känbal' det hogsta vard~~ ål' 1~74; men ?m ma~ beäfren bland befolkningens djupare leder. aktar ,den oerho~~dt starka stegrln~el1 are~
Hos oss hafva i det väsentligaste san1ma 1869~73, sorn. Icke kund~ v~ra hal'le.?d af
orsakel~ haft samnla' verkningar. Det förtje- annat an exceptIon~la 0oIDstand!gheter,. ar det
nar likväl påpekas, att hos oss ..lessa verk~' l'edan mycket att atergang€n Icke varIt mera
ningar först långt' senare framkommo sedan betydande.
. de redaa under flera år hemsökt det' öfriga
,Huru detta val'it möjligt, synes af en haEuropa. 'Orsakerna del'till skall jag ne· stig analys af ut- och införselns förnämsta
dan söka visa, och .vill här blott nämna, beståndsdelar.
att en orsak torde finnas deri, _att vi _vid
Träutförseln af bjelkal' och bräder, som
tiden af ~risens utbl'ott i Tyskland voro all- 1872 uppstigit till 73 mill. kr. och 1874
varsamt engagerade ~ en mängd stora, ännu till 95,3, föll visserligen år 1875 till 78,6
icke afslutade företag, hvilka till hvarje pris men endast för att åter stig-a 1876 till 89
måste fullföljas, oehatt derigenom åstadkoms och 1877 till 99 mill. Först 1878 kom det
en fortfarande efterfrågan af arbete till högt svåra tIllbakaslaget, då värdet sjönk till 56
plis, som åtel" medgaf en fortfal'anqe stor nIill. med en minskning i den utförda qvan·
förbrukning och dermed äfven sysselsättning titeten från 121,8 mill. kubikfot till 104. Del
åt vår handel- och industri.· Jag behöfver behöfves icke många kommelltarier för ati
icke här erinra om den _hastiga och jätte- inse träindustriens - svårigheter under en' så
lika lltve~klingen at' hela vår ekonomiska dan reduktion i marknadspriset, och dess till
--, vel'ksamhet under perioden 1870"':'-,73. H var verkningar, särdeles som slaget kom temli
och en af oss minnes väl, huru dessa år, i gen oväntadt~ under det hvarje denna iudu
följd af, hastigt stigande :pris å våra ,förnäm- stris sena var spänJ fQl' att ,~enonl rask ~f
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vel'kning tillgodogöra sig' den steg1 ,ade ef- gjorde den' för kafi'eår 1870'18,Q mill. <ft,
terfl'§'gan och de högre prisen i utlandet. är '1878 ·derenlot 25 mill. och för socker
Spanmålslltföl'seln höll sig äfven uppe och dessa nämnda ~r resp. 49,5 {)ch 75 mill. 11,
utgjorde 1874·42 lnill. kr., 1875 36 och ett bevis bland- mållga~ att de hårda· tiderna
1876 44 mill., men sjönk 1877 till 29 mill. ännu. vid 1878 års början 'icke ållvarsamt
Fl'aktfarten beräknas under dessa år hafva lätit sig kännas af befolkningen i 'sin helhet,
lemnat i' bl'uttobehålhdng. 1874 87,6, 1875 men' äfven att det är endast långsamt och
motvilligt, som denna slags förbrukning går
SI} 1876 36 och 1877 38,5 mill. kr.
Jel'D, tack· och stång, förete en annan tillbaka. Införseln för industriela ändamål
tala. Från en utförsel år 1872 af ofver 5 visar väl en tendens att falla, 'men först uled
mill. centner med ett värde af 40,5 lnilJ. 1878 en betydlig återgång. Så t. ex. af
kr. sjönk det l'edan följande år eller 1873 stenkol, som 1874 var 29 mill.. kubikfot,
<till 3,6 mill. . centner och hal' \lnder följande steg all tj emt till 18'77 till 39~6) men föll
.ål' varierat nlellan denna siffra- ·och 3 mill. 1878 till 32' mill. Redskap och maskinerier
centner,' under det väi'det successivt minskats, sjönk väl snlåningom från ·1874 17 mill. kr.
utvisande år 1878 endast 19,3 mill. kr. med till 9,3 1877, men derefter 1878 till 4,5~
en qvanti1e~ af .3,34 lIdll. centner; således Bomull faller 1878 från mill. 1t 23,s år
nära samma qvantitet som 1873 men föga 1876 och 20,7 år 1877 till 16 år 1878
m·er än hälften i värde. Vår jernhandtel'ings och sammalunda ull, som 1878 nedgär till
långvariga pillohistoria är del'med klar, sär- mindre än hälften mot föregående 2 är.
deltM när man ihågkommer, att under de
En blic~ på de siffror, som angifva de
fÖi"egäende åren af hastigt stegrade pris under dessa i nya aktiebolag fästade kapital, .
högst betydande nya kapital fästades i denna tyckas äfven angifva, att företagsamheten
industri i form- af om· och tillbyggnader aJ och förtroendet. höllo sig länge här, länge
verken, i köp af grufvor och skogar till sedan de i andra länder gifvit vika. Under
dessa årens uppdrifna pl'is,' hvilka 'kapital ären 1869--73 _ utgjel'de antalet nya aktievisat sig så mycket svårare ~tt förränta, som bolag 729 med ett nlinimikapital af 1H2
med den öfl'iga stegringen 'äfven följde steg- mill. kr.; under följande femål'spel'iod 1874
ring' i arbetslöner' och andra produktions- --78 resp. 775' och 170. Skilnaden är förkostnader, sonl endast nled svårighet och vånande liten~ och först 1877 och 1878 'till·
långsamt kunnat l'ed uceras till bättre öfver- bakagången gifven; det fÖtTa året endast
ensstämrnelse med de nedsatta föi'säljnillgs- 17 och det senare lO, mill. kr. Det bör lik..
pl'isen.
väl anmärkas, att, om denna senare period
Det följer af dessa siffror, att våra för- gäller i högre grad hvad sedan i någon nlån
nämsta inkomstkällor i handeln med utlandet kan 'sägas om den föregående, att icke alla
h.ollo sig tenlligen uppe i samma ni vå, och dessa nya mill. betyda nytt kapital i nya
att det' ökade .värdet af träexporten lemuat företag, utau till stor del endast gamla föreersättning för minskningen i värdet af jern- tag i ny form; men i allt fall bevisa siffexporten ända till år 1878, ehuru väl re- rorna .dock .äfven, att det starka fästandet af
dan "1877 svårigheter började kännas i följd kapital äfven under de senare åren fortgått
af delvis felslagen skörd, som föranledde så.. icke endast i följd af nödvändigheten att fulldan minskning i exporten af spanmål, att borda redan bQrjade företag, utan j någ-on
impGl'teu öfversteg densamma med icke min- mån' berott äfven på .fortsatt spekulation.
dre än 15 mill. kr., under det att föregående . I" det hela föga underligt att sa' var.. En
år eller 1876 expörtöfverskottet utgjorde. blick på ·de officiela kursnoteringarna för våra
icke mindre än 25 mill. kr. Endast för 1875 indnstriela värdepapper visar visserligen, att
är en mera betydande återgång att anteckna., .redan snart efter 1873 de onatul'ligt uppjaliäl'le.dandesig främst fi'ån den detta. år .an-, gade kurserila för åtskilliga spekulationspapm:ärkta minskningen i träexportens värde. ,I per började långsamt men stadigt att falla,
Uneder sådana förhållanden fortgick införseln nienäfven att värdet i lnal'knaden på de so·
af' de stora konsumtionsartiklarne utan någon lidal'e och allvarsammare vall1tOl'lla höll sig
minskning,. ja äfven 1878 för t. ex. socker, temligen uppe, och att äfven i detta fall först
k:atie och tobak är den nästan oförändl ad i jem.. 1877 betecknar den starka återgången, ehuru
lörelse med de näl"mast föregäende åren 1875- väl förut"" ,tel1~ensen kan anses gifven, beteck.;
77 och. icke obetydligt öfverstigande den för de nande aftitgande både lus.t och förlnåga till
~tQda ären» 1870-7{ apt~cknad0. S~ Ut-. köp ~f indllstri~la ogl1 ko~~el'siela värde:pap~
1

1

--6Jag kan icke här anföra några siffror
i dessa llänseenden, men anmärkel' blott, att
för den som vill göra sig reda för krisens
utveckling och - fortgång ligg'er mycket instruktivt i studiet af fondbörsnoteringarna
under dessa år.
Och under ,denna tid fel'tgick äfven kap italbildningen i landet, så vidt man får dönu\
af· i bankerna ingående depositioner och af i
spal'bttnkerna insatta medel, ehuru visserligen
höjningen af dessa räkningar är vida mindre
än under föregående är. Under fe1nål'spel'io~
den 1869-73 stego i bankerna insatta Ule. del pi deposition och upp.. och afskl'iflling
fl'ån 78 Dlill. kr. till 171,5 under d-e 'derpå
följande; eller 1874-78, till 2'29,8, men re·
dan under 1877 var maximigl'änsen uppnådd
m.ed 246 mill., och del'efter börjar fallandet.
I sparbankerna utgjol'de delegarnes bebållningar 1869 47 mill. och steg till 1873 års
slut till 106,s, samt derefter alltjemt till
142,8 vid 1876 års slut. För de båda s~naste åren har jag inga sifl't'or, men många
tecken låta Dlig tro, att jag icke Dlisstager
mig vid uttalallde af den åsigten, att äfven
i . detta afseende de beteckna en åtei"gång,
som åtminstone för 1878 sannolikt icke är

t. ex. räl'elsen i bankernas sedelemission, vex·
Hngen i val'U- och aktiepris m.m., men jag
vågar icke .tterligal'e plåga föreningen med
siffror, väl vetand~ att de' fö.ga passa föl' ett
muntligt föredl ag, der' de så att säga må,..
s't e fattas i' fiygten. De redan anförda torde
dessutom vara tillräckliga att visa ol'sakerna
till den kl"is, vi för närvarande hafva att genomgå. Först och fl'ämst tOl~de det vara
kI31·t~ att det är en verklig illdustriel kris,
icke såsom 1857 en handelskris född af en
tillfällig öfvcl'spekulation och lätt nog öf·
vervunneu, utan en kl'is, SOIU drabbar Enart
sagdt hela den industl'ielt producerande ,delen
afvål't land och forn del'för måste vara intensiv. Under inflytande af ett snart öfvel'gående kassaöfverflöd och en ovanligt stark
kapitalbildning hafva vi låtit förleda oss att
fästa detta öfverflöd och dessa' nybildade kapital i för våra förhållanden jättestora och för
många år beräknade företag, och för der3 s
fullbordande hafva vi nödgats fortsätta del'ulad
lån~t efter sedan dessa kapital sålnnda redan
voro använda och sedan de 'kassatillg.ångal'
uttömts, hvilka likväl voro mera än någonsin
nödiga såsom undel'lag föl' den oerhördt utvecklade .l'örelsen och den kredit, som denna
obetyda~de.
gjol'de oundgänglig. Staten, bankerna och
En annan uppgift, som är af stor bety- enskild~ sträfvade gemensamt att med föredelse föl' bedönlandet af den ekoilomiska ställ- nade krafter och anlitanda af' sin kredit fortningen inom ett land, är jel"nvägarnes trafik- sätta de' stora arbetena till deras slutförande,
}·a}3p0l'ter. Nåväl, äfven dessa för statens och trots disproportionen mellan dessa al'bejernvägar visa ett stadigt framåtgående i tens storlek och de disponibla tillgångarne
. afseende å transporterade godsqvantiteten ända skulle det kanske hafva lyckats utan några allt
till och med 1876, då den ·.utgjorde 43,3 mil- för känbara svål'ighetel', on1 det visat sig) att
lionel' centner, hval'efter den föll 1877 till alla dessa företag varit välbel'äknade, Oln de
41,2 och 1878 till 32 mill. centner. Netto- förmått i afkastning åtel'gifva hvad i dem
afkastningen i förbålIande till totala bygg- blifvit nedlagdt i tillräcklig lnån att dels upp...
nadskostnaden hade väl redan tidigare fallit rättbilla sitt eget värde, dels åtel'gifva lanfrån sin högsta siffra år 1873 af 4,83. Pl'oc., det det rörliga kapital, utan hvilket det stol'a
men ännu är 1876 utgjorde den dock 4,03, maskineriet icke kunde hålla.s i gång och
föll deremot 1877 med en hel procent till produktivt. Men när så det visade sig fak..
3;03 och 1878 ytterligare till 2,40 proc. .
tiskt, hvad väl en eller annan betraktare
Redan tidigt nog och i trots af alla ut- hade fruktat, att vid återgången till normala
ländska' lån märktes äfven af andra tecken, förhållanden och norulala pris en god del af
att öfyerflödets tid var slut; de ovanligt låga de under' högt uppdl'ifna. l'åvaru- och arbetsvexeldiskonto, som under de goda åren note- pris tillkomna nya verken icke förmådde ens
rades för långa tider af till den för oss sär- uppbär" den döda tyngd i form af åsam41/~ proc., kade skulder, SQm den måste släpa med sig";
deles hyggliga sifIranat' 4
försvunno redan 1873, och 1874 ses den .upp- när vidare afmattningen i affärerna ut01U"
gå till 51/2
6 proc., hval'ifl'ån den sedel'- lands allt hårdare drabbade våra förnämmera iCKe vikit annorlunda än för att ytter- sta artiklar med öfvel'fyld marknad och
ligare stegl"us ända till 7 proc. och deröfver.. sjunkande pris; när i följd deraf förbl'ukDet är å;tskilliga andra uppgifter, som äfven ningsförmågan inODl landet började betydligt
bort gifvas såsom belysandö af utvecklingen aftaga och del'med hela vår på den inhemska
af d.' D. v. ekonomiska fÖl'håJlandena, såsoln rnal'knaden beroende industri icke längre
'per.
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u.de dnna; lönande afsättI.ling för sin upp- trädda s~yldighet att invexla med guldlnynt, .
tlrifna tiUvel"kning; när under afstannande ach såle~es qvarstannat i landet, lnen detta
rörelse v§,t"a gamla och nya ,jernvägar sågo me~"a än lIt0ts.va1"as' af våra enskilda- och
-0& ,inkomster nedgå under eller l'ättare' aktiebankers under dessa år vida Jörsälnrade
sag<}t aldrig uppnå det maximlun, som var ställning till utlandet Under det dessa vid
Botligt för att fallgöra deras förbindelser; och 1873 års slut hade fordringar i utlandet
nir slutligen. såsom sista vel'kan tlf. allt öfverstigande skulderna med nära,3 lnill. kr.,
detta, fartl'oendet gaf. vika och kapitalet vände öfverstego . deremot skulderna fordringarl'yggen åt alla dessa värden, hvilka ,det för- na vi4 1874 års slut med nära 12 mill.
ut uppsökt, då måste en kris inträffa. Att ,l876 med 20 och 1878 med. 27 lnilL kr.
den måste blifva allmännare och djupare känd- Det behöfvel" vissel'!igen icke erinras, i huru
äD Ylra föregående, franlgår af hvad redan hög grad denna starka drain p§, kassatillb1ifvft sagdt angående spekulationens stora gångarne och den samtidigt ökade löpande
oInfi;ng" och är derjemte en gifven följd der- ~kulden till utlandet måste icke allenast göra
af, att den drabbar oss efter en lång tid af bankernas egen ställning osäker, utan äfven
ovanlig" öfveransträng-d verksamhet., som re- till ett minimum reducera deras förnlåga att
dall hårdt~ pröfvat våra krafter. Den måste uppehålla och med rörelsemedel förse den
äfven blifva allvarsammare i följd af demyc· -betydande industriela utveckling, de under
ket Stöl"I'8 siffror, hvarmed vår ekonomiska' inflytandet af tillfälliga kassaöfvel'flöd i icke.
nt-ve.ckling nu betecknas. Vi erinra i detta l'inga mån bidragit att kalla life Och icke lnå
fall endast derorn, att 1856 värdet .af ut- det förbigås, att under dessa samlna år eller
eeh införsel beräknades till 198 mill. kt., från 1874 till 1878 års slut genom af riks18'76 del'elnot till {jfv~r 500 mill. '
gäldskontoret Jndragna lån' icke mlndre än 95
aln det sålunda kan sägas, att vårt eko- mill. och af allmänna hypoteksbanken onl kl"in g
Rumiska al'bete ända till 1876 års slut fort- 43 mill. kr. tillflutit landet, siffror hvilka
gIck i allmänhet temligen ol'ubbadt, och med tillagda de redan näI)1nda angående banundantag endast för jel'nindustrien utan nå- kel'nas kassabehållningar antyda den .betygra känbarare svårigheter, således. flera år dande undel'balans i utrikes handeln vi, unännu efter det reaktionen redan var tydlig der dessa år haft att bestå. Till väsentlig
i andra länder, bör 'det äfven erkännas, att del låter sig denna underbalans förklaras ueraf,
l~edan långt tidigare fÖl'ekolnmo .flera be- att vi under dessa år verkstält betydande
stämda tecken, .angifvande att vi omsatte framtidsarbeten, hvilka naturligen icke kuni utländska varor mera än tillgångal'ue nat betalas med landets årliga pl'oduktei"
medgåfvo och alltjemt förstörde mera kapi- och öfverskott och icke direkt kunnat återtal än lned tillgodoseende af 'rörelsens gälda sina kostnader, under det de aock få
oehöf kunde förenas, och SOD1 således borde anses utgöra grundvalen för en sund och
hafva val"it en· varning att se sig väl före, rik ekonomisk utveckling, och för lnin del
så att icke de onda tiderua komme öfver oss tv'ekar jag icke att tro, att vi för dessa
o1)eredda. Det kassaöfverflöd, som 1870"":"- millioner fått god valuta i ökad produktions73 års goda konjunkturer och öfvervigt i förmåga af vår jord, i förbättring af. vål'
handeln lätd samlas i våra -banker! och som industriela apparat och icke minst i våra
väl mera än något annat varit anledningen jernvägar. Jag erinrar i sistnämnda afseend~,
till den under dessa år i hög grad uppdrifna att under perioden 1874-77 af. enskilda
proauktionen; började redan med 1874 att bolag 'färdigbyggts jernvägar till en längq.
åter utströmma. Riksbankens förråd af ädel af 219 sv. mil med en kostnad af lninst 150
metall 'och mynt, som från 1869---187.3 steg mill. ki.. och att under byggnad voro ytterfrån 14,8 till 41 mill. kr., föll från denna ligare 80 mil *). l\fen det bör å alndra si"
tid i starka proportioner och utgjorde vid dan erkännas, att denna betydande import af
1874 års slut 26,5, 1875 20,5, 1876 14,8, flytan'de kapital har ensamt satt oss i stånd
1877 12,3 och 1878 10,8 mill. kr. Det är att så länge fortsätta utan hejd med fästan..
visserligen sant, att kanske ett 10:tal mill. de af rörligt kapital och bidragit att allt~
öfvergått från l~iksbanken till de' andra ban- för höga bibehålla våra illusioner angående
kel'na i följd af deras genom 1874 års lag in. möjligheten att' för vår de~ undslippa kän-
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ningarna ar den· allmänna ekonolniska' }'eak- gång, förr eller senalie, under inllytande af
tionen.
ny kapitalbildning förtroendet och företag
lYlan hör ofta den frågan tramställas: hvad salnheten 'återvända, och när f<"rbrukniugen
skall blifva följden, af allt detta, och måste åter börjar att lifligare klappa på produktioluan verkligen~ anse vår ekononliska framtid llellS portar, då skola vi säkert finna, att
allvarsamt komprolnetterad? En af krisens trots alla· öfverdrifter dessa års ekonolniska"
följder luåste naturligen blifva en betydande ver,ksamhet varit välsignelsebl~ingande.
l~eduktion eller förlust af värden; mera korNär onls~aget skall ske är mella än jag
rekt uttryckt, bör detta dock heta, at~ krisen eller någon anlian kan säga. I ekonomiskt
är just en följd. af dessa förluster i värde, såsom i så många andl"a . b~nseenden äro nasOln föranledts genom det allt för starka fä- tionerna solidariska, och' onl .den' allmänna
standet af kapital i företag, som, under ned- krisen haft 'många samverkande orsaker, de
gående konjunktur icke förmått lemna nödig må kallas öfverproduktioll och öfverspekulaafkastning; men genom krisen kan denna i tion, krig och politisk oro, alltför bl'ådstörsig sjelf tunga förlust mångfaldigt förstoras tade myntrefol~mer och derpå peroende mynt-,
Oln den föranleder ett allt för långt drifvet brist, eller hvad annat man _kan uppleta, så
. mi:sstroende till och fÖI'kastande af alla dessa måste naturligen krisens Upphöl'anae bero'på,
olika valutor, hvilka man förut kanske varit att dessa orsaker upphöra att v61'ka. ' "Ännu
allt fö'r ifrigatt helsa välkomna i penninge- synas visserligen inga bestämda tecken d,erlnarknaden. Beklagligt nog, men alltför till, nlen det må tillåtas mig att betona, att
sannolikt är, att luänga af oss måste ,för man l~edan börjat åtel~få de4 förnämsta vHen kanske lång- tid finna si~; i att se sina koren för återvakBande af företagsanlheteu,
egodelar betydligt kringskurna, och från den nämligen billiga penningar, billigt råmateriel,
i lnånga fall kanske alltför högt ltppdl'ifna billig föda och billigt arbete; ett .vilkor felar
fÖl'brukning-, hvarvid landet u<nder »,de goda dock ännu, förtroendet, som ännu håller sig
åren» vant sig, får det väl till någon del undan~ djupt kränkt af många och bittra
afstå. Men verkan deraf kan i det hela icke missräkningar. 'Ic~e heller vågar jag fÖl~e
blifva annat än god, om också smaken är spegla, att för oss säl'skildt tiden af oro och
bitter. Det lönar icke mödan att söka dölja betryck snalt skall vara förliden, endast
.för sig sJelf eller andra, att vi under de rika derom beder jag få erinra, att om också
åren hade något föi~ mycket vant oss, att se återkomsten af en lyckligare ekonomisk perikedomar framtrollade likasom ur intet, och. riod beror i mycket på" förhållanden i andra
.att finna den l~aska spekulationen så, krönas läRder, som af oss icke kunna bestämmas, så
uled lysande franlgång, att man började smått hafva vi likväl i vår.' egen makt att förmilmisstro eller missakta den gamla, kända, men dra lidandena under öfvergångstiden och att
besvärliga vägen till välstånd, som är arbet- förekomma mången .opåkallad ruin. Del'till
salnhetens och omtänksaluhetons,' och det är fordras i främsta rummet, att icke låta den
att hoppas, att under inverkan af hvad vi nu försigtighet och återhållsaUlhet, som ställnin-se för ögonen, -denna väg åter skall komUla gen erfordrar, urarta till allmänt misstroende
till heders.
"
mot allt hvad kommersiela och industrieia
För landets ekonomiska framtid i sin hel-' värden heter, att icke handlöst kasta fl~ån
het kan ,jag icke finna någon anledning till sig allt hvad för ögonblicket synes osäkcu~t
farllågor. - Det må vara, att vi hafva för- ellel~. mindre, godt, nöjda att s-ålnni,a rädda
slös'at eller förlorat mycket kapital, men den några slarfvor af det forna :rika boet, utan
stötsta delen deraf finnis dock qvar i en eller fast hellre skjutaryggarne i hop och söka
anDan form, och just i ·den form, som måste 'uppehålla' hvad 'godt och löftesrikt kan vara.
bäst betl~ygga denna framtid. Vi hafva an- Och dernäst form'as det att icke begära råd
Yändt det till att förbättra och fÖl'yngra hela'..och hjelp af~ några konstlade medel,såsom
Vål~t industriela maskineri, till att höja vår I återgång till skydd mot utlandets konkul~rens
jords alstl'ingsförmåga" och att i storal~tad eller till andl~a den fria l'örelsen hämmande
skala anskaffa detta .nya samfärdselmedel, band, hvilka endast förlänga och försvåra
,jel'llvägarne, som för vårt land mera än för återgången till en sund och lifl'kraftig verkde flesta 3iudra är en kraftig, ekonomisk ut- samhet, utan hellre söka boten i det kraftivecklings vilkor, och som måste blifva det i gare arbete och den klokare sparsamhet med
ännu högl~e' grad, i samma mån andra länder produktions'medlen, hva.l~igen.om ensamt proredan förskaffat s~g detsamma·. Och när en duktionens vilkor förnlå lämpas efter förbruk-

de p@litiska' partierna at alla möjliga' skiftningar uppträdt i förevarande fl'åga, huru
de märkligaste politiska storheter dragits in
i striden, ja huru det politiska vågsvallet
stundoDl stigit till och med' så högt,· att. det'
bortsköljt ministerer. D,et hela är, en tafla
Hä:tefter fOI'tsattesden .vid senaste salU- full af lif och intresse allt igenom.'
Ilt3nträdet 'böl:jade öfverläggning'en
J ag måste elnellertid beklaga, att den ärade
författaTen så låtit hänföra sig af politiken
OiDl 'StatsJe~llväg~r och enskilda
och sä mycket upptagits af sitt ämnes senare
Jernvagar.
del, .tendenserBa till statsje.rnv~gssystemets
..
..
..
utveckling, att han förbisett eller åtlninstone
...De~ua fortsatta o:v~rlagglll~lg lllle~de~ af lcke lagt nog märke till, hvad 89m val'it det
F.~~ennlg~~s .sekre~elale lned.' en kOlt ledo- ,vigtigaste att iakttaga i afseende på ämnets
gorelse ~or llule~~allet af el~ l senaste nlun- förl'a del eller jernvägssysterilets utveckling,
l'et af L oEcono~1:~~st~ F1"an?a~s l:leddelad UPP-det vill här säga ier'nvägsegandets utveckling"
sats, allg'~ende de l o Belg'l~n gJ~rda erfaren- och detta vigtigaste är j nst tendensen i denna
lre~erlla. l ~~seellde a statsJernvagar och ell- utveckling) eller, tydligare sagdt, tendensen i
skIlda tlernvag'ar.
'den omgestaltning} som va1"it tÖ1" han'ilen med
Hr Limnell: Jernvägslit~raturen på hänsyn till .egandet af jm"nväga'l"; tendensen
$vensktspl~åk~ är icke rik. Den inskränker att sammanbrillga flera jernvägar till ett
-sig till de officiela redogörelserna, ett ringa helt, till en" längre sträcka eller ett större
antal rackskrifter och en -broschyrliter~tur, nät och i en egares hand. Författaren har
SO'ln med få undantag icke gör anspråk på sålunda kommit att göra ämnets senare del
'·annat värde än stundens. Docenten Anner- till ensak i och för sig, och till hufvudsak,
suedt tillkommer- hedern att vara din fö.rste, och ämnets förra del till en bisak Förmod..
, SODl på vårt eget spl'åk,' på ett mera omfat- ligen svarar författaren härpå, att detta belt
tan.,de O"ch framförallt på ett fÖl' en större enkelt ,kommer sig deraf, att den af honom
.ålltllänhet ll1era njutbart sätt, behandlatjern· uppstälda frågans beskaffenhet fordrat en 'sA,vig,sfrågor. Jag påminner om hans i6rtjenst-' dan behandling, men det är just det åskåd..
fulla uppsats år 1871 i »Läsning för folket) ningssättet, som efter mitt förmenande icke
", Q;In »8veriges sanl.fäl'dselmedel», ochJag'lycköu,· är riktigt.
Tendensen i den omgestaltning,
skar den' svenska jernvägsliteratllren till det som varit för handen med hänsyn till egany tt81'ligal'e bidrag, han nu le,mnat. Det är det af jernvägar är nämligen sådan, att den
. i qvantitativt hänseende icke mycket, men gäller så väl statens som enskildas jernvägar,
det berör likväl i sin sammanträngda fOl'm och den måste således också särskildt uppende flesta. af jernvägsproblelnets vigtigåste baråsig i tendenserna till statsjernvägssyste'SP'Öl'Slllål, och det behöfver icke sägas, att mets utvidgning, och dessa senare tendenser
. xl'aulställningens objektiva del är gjord med kunna följaktligen ej till sitt verkliga bane-,
(len, klarhet och det sanningssökande, som håll tydliggöras, utan att deras sammanhang
måB nled rätta fordrar hos den vetenskapliga med den förra tendensen äfvenledes tydligt
-,' fOI'skningen.
angifves. Att författaren icke insett detta,
Jag ber emellertid att få yttra några ol'd heror, efter hvad Jag .tyckt mig tinna, derpå,
onidetta arbetes första afdelning, som för- att' han nåp;ot ~nsidigt slutit från det
fatt~ren kallar ») jernvägssystemets utveckling yttre till det inre, och" bländad som han va- .
i andra länder och tendenser till statsjernvägs- rit af det i sanning lysande skådespel~t på
systemets. utveckling».
den pelitiska arenan, har han icke l'iktigt
Jag~nmärker i förbigående, att författa- träffat' detta -- inre.
'
l'en begagnar ordet jernvägssystem i bernärOln -man således, hos författaren saknar
- kelseaf egandet af jernvägar. Jag bar för den nödiga klaven till tydning af tendensen
min del icke något deremot, jag anlnärker till jel'nvägssystemets utveckling, så är ban
det blott för- attval'a på det klara med för- så mycket tydligare, när 1?-an uttalar sin Dle- ,
fattal'en, i detta atseende.
ning i fl'ågans senare del,eller om' stats,I dennaföl'sta afdelning uppehåller sig' jernvägssystemets utvidgning. Jag behöfver
fÖl'fattaren med föl'kärlek vidden politiska icke uppläsa den slutsats~ som af den föresidan~f saken. Han. skildrar för oss, l1uru gåend~ talareJ1. r~dan blifvit uppläst, men jag

Magens' städse 'steg'l'ade fOl'drmgar. .Det vill
i tvi· Ql"tl Säga, ,att troget hafva i minn~t
deft ~amla sauning0U, att endast, arbete och
s,;a:l~saft1het sk'apa det välstånd, som endast
kI~khet ocllsans kunna förvaltt;t och fÖl'kofl"a.
<
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-lOber om u,pmärksamhet för dett~ uttryck också -det- yttrande af författaren, att man
»stal'ka anlopp att till statsbaneidens' fördel icke kan skönja, »att allmänna meningen i
nedtrycka privatbanesystemet ». Det låter nä- andra länder öfvergått på statsbanesystell1ets
stan ~am ett val"ningsrop, och så ytti"ar sig sida»,. . Jag vill icke tvista Ined den "äTade
väl ingen annan än den, som är principiel fÖl'fnttaren Oln denl~a hans uppfattning. ~Tag
motståndare till allt hvad statsbanor heter. tror icke den är' berättigad, icke ens Oln Ulan
Naturligtvis är d~t författarens Oföl"ytterli~a tagel uttrycke~ »den allmänna llleningen» i
l'ättighet att bysa hvilken öfvertygelse han den inskrällktarebelllärkelsen af den alhnänna
flanel' föl' god, men författaren har väl icke polif1·ska lnenillg(nl~ ,-Men SQln sagdt, jag lelnrättighet att så skäraöfver en kam alla de nar detta del'hän; jag -anmärker blott, att
anhängare af statsbaneiden, som uppträdt till den allmänna meningen plägar vexla, att llon
denn~ ides förmån, och hos den1 förutsätta i förevarande fråga' vexlat' både ofta och
ett sådant, nästan nihilistiskt motiv som det mycket - oell jag llänvisar i detta fall till
att vilja nedt1"ycka privatbanesystemet. Stats- författarenR eget arbete - Inen jag tilläg'baneiden kan antför väl fraIntränga, och fraln- ger, att den allmänna poUtiska meningen
tränger Inycket stal'kt, utan denna Redtryck- tvifvelsutan ännu har många vexlingal' att
ningspl'ocess.
genoingå, och jag tillåter mig~ vördsnn1t ut~ Det bOI"de verklig-en icke val'a svårt, allra- tala ett varningens ord derelnot, att vi det
minst föl' en svensk, att härpå finna exem- 'allra ringaste fåsta oss 'vid, hvad som föl'
pet Statsbaneiden i vål'teget laild,sådan tillfället må anses vara den allmänna politidenna ide ~tagit gestalt i ett stambanesysteul, ska meningen i främn1ande land, när vi gå
måtte väl icke kunna beskyllas för att hafva att för vårt eget. pröfva förevarande fråga.
nedtryckt pI"ivatQanesystemet.. Tvärtom fin- Jag hoppas och tror, att frågan 0111 statsnas nog Inånga, som beskylla samma ide att jernvägar och enskilda jernvägar i Sv@rige
hafva gifvit alldeles för stark itupuls åt Vål..t skall kunna lösas utan dessa politiska vindprivatbanesystem, OC11 jag tvekar icke för egen kast, som på andl'a ställen så mycket trasgael att öppet uttala den mening, att privat- lat in denna fråga,ocb jag hoppas, att vi
banesystemet hos oss framträngt med åtskil- för vål' del skola först. tillspörja en viss aukliga liniersom nedtrycka, visserligen icke toritet, som den högl'e politiken ofta skjutit
statsbaneiden, men stambaneiden, och gå vi helt och hållet åt sidan,' men som väl l"ätttill andl'a länder, säl'skildt till det af den visligen bör tillerkännas, ett ord i laget.
föregående talaren omnämnda, Belgien, så se penna auktoritet är trafiken sjelf.
J ernvägarnes hufvuditndamål är och förvi, att .. stat.~baneiden ~er. franltl'ä~.gt så, att
~taten fo~ narva~ande l Sl~ ha~d forenar Iner blir i alla händelser t1"ajik, icke politik, och
an tr~ ganger sa många Jernva.~ar, som sta- det är på trafiken som jel'nvägarne skola
ten sJelf bygt. Detta framtrangande har lefva
'
således skett genom arrondering 'på privat·
banesystemets eget område och likväl har
Låsorn oss derför höra hvad tråfiken sjelf
,det icke skett för att nedtrycka detta system. svarar, då man frågar henne, huruvida hön
Jag åberopar den ärade författaren ~elf. föredrager statsjernvägal' eller ,enskilda jerllHan säger uttryckligen, att det skett af nöd· vägar. Trafiken svaI"ar ovilkorligell, att det
värn, af ren sjelfbevarelsedrift framkallad ingalunda ligger i sakens n~tur, att rörelsen
af privatbanesystemets alltför starka fram- på en statsjernväg sköt~s, hval'ken bättre
trängande; andra exempel att förtig~. Men eller säml'e, än på en enskild jernväg, och
det är nog så, som jag vågat antaga: den att så tillvida det är lienne likgiltigt, hVelll
oveldige politiske historikern .bar fört pen- som eger jel nvägen. Det väsentliga är, att
nan, men. den som dragit slutsatsen 'har va· trafiken framgår säkert, billigt och beqvälllt.
l~it den principiele motståndaren till statsbane- Den jernvägsegare, SQm bäst tillgodoser dess9
id~n, detta utsagdt med fullkomlig respekt för anspråk, är också fÖl' trafiken den bäste, han
fÖl'fattarens öfvel'tygelse, men med beklagande må vara staten eller den enskilde.
tillika, att hans åskådningssätt vittnar Oln
Men trafiken bel' att få göra en motfråga.
en viss benägenhet att i förevarande fråga »Hvarför», säger han, »frågar Ni mig Oln
se likasom två särskilda saker, nästan två statsjel'nvägar och enskilda jernvägar? Hvarmotsatta intressen, för att icke säga två för just denna motsättning mellan staten och
fiendtliga läger.
den enskilde? För min del kan jag försäkra
I den nyss citeraie slutsatsen förekommer Er, att jag mycket oftare funnit en motsätt·
J
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Dinr ntellan den enskilde oc~ den enski~el sV~l'en .pll. f~ll.gan om statsjel'Dvägar och en·

IB mellan. 'Staten och den enskIlde. Jag f{)l'-1 skIlda Jel'nvagar.
&tår del'lföl' icke riktigt hvart Ni syftal', men
Frågol'n~ 'Opl salnmansmältning af :flel'la
då j~g i alla händelser måste antaga, att Ni jel'nvägal' till ett helt, ~ller om jernvägars'
syftat" till 11litt bästa, så fattar jag Eder »amalgamering», »koncentl'ering», »fusion»
friga på ,det för lnig natlu'ligaste sättet, etc. etc" ellel', "såsom man i Amerika Dlera
nämligen såsoln ett spörsmal,' huru, från min, betecknande säger »konsolidel'ing», dessa frå·
ståndpunkt sedt, egandet af jel'nväg i all- l gOl' håfva stal'kast fl'amträdt i England 'och
nlånbet bör
nas eller fördelas på olika Anlel'ika af det enkla skäl, att i 'lessa länegaI~e:.
lYIen hval'för icke då snarare frå,ga. der icke funnits några statsjel'nvägar, ~vilka
mig om någonting sådant, som' t. ex. sta'l'ib-' ju ~ de allra flesta fall omfatta l~ngre stl'äcjertuJägar och lokala jernvägar, ellel" jernvä- kol' eller större nät och följaktl~gen, der de
gar för långväga trafik och för, den kortar'e. finnas, göra behofvet af amalgamering eller
lokala trafiken, eller om någonting sådant konsolidel'ing mindre yidt omfattande. ..Försom sammanbringandet af flera jernvägar till fattaren har nog sett amalgameringen eller _
ett 'helt, under gemensam förvaltning och sammansIpältningen och äfven talat derom i
med ',gemensamma, för ået hela gällande ta- sitt arbete, men jag vågar säga, att'han icke
l'iffbeBtäDlmelser? Dessa fr1gor förhålla sig insett sammansmältningens verkliga betydelse
till dem af Er formulerade såsom kärnan till för trafiken, och ~llra minst har han insett
skalet, såsom innehållet till ytan, och dess- den ganska betydelsefulla ställning, som statsutoDlt dessa frågor äro icke behäftade med jernvägarna intaga i dAnna ,fråga, dels derdenna politiska klang, som jag måste frukta, för att de sjelfva på sätt och vis kunna an·
d'eliöl' att den så ofta förvillat omdömet hos ses såsom ett uttryck af sammansmältning,
dt}ID, som haft mina yigtigaste intressen i dels del'för att de i sjelfva verket varit den
sina händer. ,Dessa samma frågor hafva ju praktiska belysningen af l'iktigheten i det
i aR,dl'a ländel' stått på dagordningen, och i spekulei"ande, som ledt· till sammansmältning
mång:aår, vid diskussionen af jernvägspro- och dels emedan de sjelfva ingått såsom inblem,et, och både diskusaion och verklighet gredienser i flera af de 'sammansmältningar,
hafva gifvit' svar af den allra största bety- som försiggätt. Hade författaren insett detta
delse just med a.fseende på sättet, hvarefter och lagt märke t~ll, huru i ett och salnma
~gandet af jel'nvägar bör ordnas eller förde- land sammansmältningar mellan privatbanor ~
las, och 'sval~en äro fullkomligt allmängiltiga, och privatbanor kunnat förekomma vid sidan
för hvilken politisk författning som helst,' för af sammansmältningar mellan privatbanor @cll
,k:&jsal'dilm,et som för republiken.
Men på statsbanor och detta på' ganska fredlig väg;
den, från min synpunkt sedt - säger tra hade han vidare uppmärksammat, huru detta
fiken allt för tl"åRga frågan: stajsj~rn- förhållande verkat till ett uppfriskande samv·ägal'eller enskilda jernvägarJ finnes icke arbete mellan privatbanor och statsbanol',
något allmängiltigt svar, anBat än det: hvart detta till och med så att det förekommit de
land för, sig' l Frågar nIan åter hvart land våldsamma skakningar, ,som' i England och .fär sig, sA skall det icke vara svårt för den Amerika framkallats dels genom rnissbl~uk
uppmärksamme och opartiske betraktaren, till af den fria tä:f1an, dels genom allt för stark
och med <ler en ganska tät slöja af politisk tillit till den eljest mycket aktningsvärda
vitnad hämmar hans blick, att spåra, hUI'U teorieJlderom, att en klar uppfattning af det
iessa allm'ängiltiga svar varit ledande äfven egna intresset alltid tvungit jernvägarna att
vid lösniugen af den trängre frågan om fästa vederbörligt afseende vid allmänhetens'
statsJernväg'al" och enskilda· jel~nvägar. För- fördelar; hade författaren derjemte lagt säriåkt'arne af statsbaneiden skulle aldrig kun- skildt märke tillhvad som försiggått i Belnat upptl~äda på d~n politiska skådeplatsen gien, det land, som i afseende 'På stambane,med den g~ad af berättigande, som de verk- systemet står Sverige närmast, hade han sett~
ltgen gjort, om det icke varit så, att de i huruledes, ,såsom en amerikansk författare
dessa allm.äBA'iltiga svar haft ett säkert, fot- uttryck~'l~ sig, under det tä:flan mellan entaste. »
_
skilda jel'nvägar i Engoland och Amerika
Jag t~'(}r att trafiken har l~ätt. ,Fl'~gan stört och förstört .jernvägstrafikeB, täflan melom bennes bästa, med hänsyn till egandet lan statsbanor och' enskilda banor i Belgien
a.~ jtl Dvägar, liggal' djupare, än att den kan regelbundit denna trafik. Hade författaren
}ö.s'a$ genom· de på politislr grund bygda iakttagit allt dett~·o~~ ~t~lt 4e~s~ laktt~~el·
t

12 sel" vid sidan af de politiska lidelsernas ofta ligen höra samman verkHge,n också komma'
ganska blinda framfart, så tror jag, att han s'amman, men om af, det hela -blit.. en statsicke behöft fraDlmana detta fÖl"vilhtnde spöke: jernväg eller en enskild jernvägdet låter .
statsbaneiaen framträngande' fÖl" att necltrycka tl'afiken omständighetel'lna i öfri~t inom hva·rt
privatbanesystemet.
land för, sig afgöra.
Sammansmältningarnas resultat: tör vandDessa l"esultat. som jag haft äran närnna,
lin.gafstl'idiga in~ressen i gemengamma, för-o utgöra det alhnängiltiga svaret på de frågo)",
enkling af fÖl'Valtningen, och dennas bl'in- 80m ligga trafiken så mycket om bjertat.
gande till stÖJ'I'le c;tadga och en stegl'ad ~änsla .De hafva icke .lyst på den politiska arenan,
af ansvar och framförallt trafikens befriande men de hafva känts mycket djupt inom den
från dessa kostsamma, oberäkneliga och in- allmänna jernvägssamfärdseln och de innekl'ånglade fÖlthållanden; daBsa resultat, säger bäl"a det vigtigaste man bar att iakttaga, då
jag, äro öfv~l"allt. desamma, men del'as 01'- man icke dragel~ lärdoln af jel'nvagssystemets
saker hafva varit något olika i olika länd:er. utveckling i andra länder.
I England och Amel~ika gestaltade sig saken
Det som jag anfort, skall, hoppas jag, an·
förnämligast så, att det var missbl~uket af ses lltgöra en, om också ofullständig, klav
den fria täfian som förstörde jel~nvägsbolagen. till tydning af tendensen i jeltnvägsegandets
På andl'a ställen åter var det mera så, att utveckling och ådagalägga att denna tendens
jel'lnvägsbolagens missuppfattning af det egna också gör sig gällande i tendensel'na till
intresset hämmade trafiken. FÖl'delal~na af statsbansysteluets utveckling, icke genom neden fallaRde godstaxa kunde nämligen alth"ig tryckande af en svagare part., utan genom på
göra sig gällande på denna mängd af små el'fal'enhetens och öfvel' tygelsens väg åstadbanor, hvilka hvar för sig ta.xel'ade trafiken komma sammansmältningar mellan stat8j~l'ln
efter de högre enhetspris, den kal'ta vägläng- vägar och enskilda jernvägal'.
den beting~de. Det val' ej så. fal'~igt med
I fÖl'fattal'lens innehållsl ika al'bet.e är det
d~n saken I E~glant~ och AmerIka ~ust d~r nog mycket annat, som iag önskade att
fOl" att den frIa taflan der var drIfven tIll närmare skärskåda, men tiden medgifver det
8i~ s,pets, men som ~.agd~, på andr~ st~~len icke och jag bar derföre velat uteslutande
ham:mades tra~ken, sal'skI1dt o den långv.~ga, hålla mig till den sak, som efter mitt förg.a.nska betldllgt. Sålunda da trafi~en ~ande menande varit den vigtigaste vid detta tills~g t ... ex. ~t ve~ter .~an.n hon framfor SIg ett fålle, nemiigen att uppvisa nödvändigheten
Vl(lstrackt Jernvagsnat I en enda egares hand, att innan man bestämmer sig i fråga om
måhänd~ statens, .?ch der kunde hon~fl'~m.gå statsjel.nVägal' eller enskilda jel'nvägar, man
på de l~ngsta stracko~.na efter ett .sa' bIlligt med up-pmärksammande af kärnan först och
e~hetsprlS, ..s~m e~t ~re .~entnermlleD, ~en skalet sedan, innehållet först och formen
~ar ~on. vand~ SIg at.. oster, ~ch ~er "IlIe sedan, söker att lösa den för trafikens lif så
fr~~llga lIka l~ngat strackor, sa måste ~?n vigtiga frågan om stamjernvägar och lokalpas8el~a flelaa ~ sarskIlda banor, med fem sar- jernvägar
skilda v-iljQl' och fem särskilda_ maximitaxe·
l"~gar oek, naturligtvis, fick' hon der betala
Docenten Annerstedt: Med anledning af
2 till 3 .gånger så mycket, utan att tala den uppsats jag författat, och för hvilken
d$rom, att hon ibland icke visste kvad hon jag vid sista samm'anträdet sökte att för
skulle betala, ty de fem Säl~skilda viljorna föreningen. redogöra, hafva åtskilliga anVOl'le ofta ganska oberäkneliga och det be- märkningar riktats mot min up.pfattning af
'höideg ieke mel~ än att. ~n var det, föi' att jernvägarne. i allmänhet och särskildt mot
d·et hela skulle blifva olidligt.
miR' uppfattning af statsjernvägssystemets
En .annan olikhet .mellan England och förhållande till systemet af enskilda jern-.
Am.erika §, .ena sidan. och de konti~entala vägar. Innan jag går att" så vidt' det är
europeiska länderna .år andra sidan var att mig möjligt, besval'a de anmärkningar, som
s.ammanslagllingen fÖl's;iggått på två sätt, an- mot mig blifvit gjorda, hvilket icke är så lätt
tin~en mellan pl\ivatbanor och pl'ivatbanor att på fri hand företaga sig, anhåller Jag
eller mellan 'statsbanor och p.l"ivatbaner. I om hel'l'al'lnes öfvel'seende. Det ä·r nämligen
bäg.ge fallen hafva re'Sultaten varit lika med icke så lätt, då man såsom jag är alldeles
dem Jag nyss huft äl·a~ omförmäla. Det ovan vid det offentliga ordet att genast bevigtigaste fÖl· trafiken vid 'alla sammansmält- svara, de fram:stälda anmäJ.'kningarn~, och
Jlin~al" är uat~l'li~tvis at~ de lJanQr BOll! rätte- de~ ~r .så m~Teke~ sv~~al'e! då anlnäl'karn~
1
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haft tinfllle" att fötbel'eda sig, men jagmå~te
uPjJtaga.. .anmä.rkningarna när de komma.
nA det loke heller är så lätt att följa
m.d. iång3samma~hängande framställningar,
ba:r jag endast kunnat fästa mig vid vissa

den offentliga mening, som i .statens l'epl'e..
sentation f Är ett uttryck, hal' talat. Den
betyder dock-- mest, ty deli Dleningen bestäm..
mel' ju hvad som offentligen sker.'
Sedan den äraae talaren gjort denna anplJBktel~", .
Jlläl'kning', vände han sig till förhållandena i
Den talare, S6m först npptl'ärlde, fäste sig vårt hind och yttl~ade dä, att man icke finge
vid. d.en' slutsats, hval'till jag kommit på förbis~ hvilken betydelse jel'nvägarne hafva
för' vårt land, en betydelse som kanske är
gruB<l af Jnin framställning af jernvägssy- 'större än för· .något annat land i Europa.
ate.ens utveckling i främmande' länder och
al' 'dessa, systems tendenser.
Jag' har icke heller förbisett detta. Det
faller hvar och en i ögonen, att ett land
Jag har salnmanfattat min åsigt på föl- sådant som vårt behöfver bättre än de flesta
jande sätt: }) Med ett or~, statsbanidens så förbättrade anstalter för samfärdseln; detonl
efta &mtalade starka framträngande reduce- Kunna vi således alla vara ense. Men han
rAr sig ivel·k.1igheten till at~ starka anlopp drog deraf åtskilliga slutsatser med hvilka
halva gjorts för att till dess fördel ned- jag ej är lika ense; i synnerhet syntes han
trycka p'l'ivatb~nsystemet,. utan att dock på mig vilja uttala det" att staten,' just derdet bell, man kan sköBJR, hvarken att all- före att samfärdsmedlen för oss hafva så
millJUl ,meningen i främmande länder öfver- stor vigt, borde, då det ser ut, som om
gåttpå'statsbansystemets sida eller att detta man icke skulle kunna af dessa' medel draga
lyetats .göi-a några ar~'onderingar, som tynga de fördelar m'an. förväntat, träda emellan.
j v·lgsk~le;n.»
På denna sak har jag icke mycket att
Tal4-1"en bar' tyckt' sig finna, så vidt, jag sval'a, emedan det förut skall uppvisas, htu'u-'
.,pfattat honom rätt" att der låge ett visst vida verkligen för ögonblicket de fördelar,
ftt:åndmeilan min föregående framställning sam konsumtion och produktion hemta .af
oeB (let·' slut hvartill jag kommit, att jag jernvägsnätet, verkligen äro mindre än skäskutle ];tafva f1tst mig temligen ensidigt vid ligt vore, eller huruvida icke saken kan få
de politiska åsigtel', som uttalats i repl'esen· reglera sig sjelf. Han påpekade såsom stöd
taBtskaml~arne, och deraf dragit mina slut.. för sin §,sigt, att statsbaJlesystelnet kan med'tser, salut att Jag skulle hafva kommit föra, rätt stora fÖI'delar, en uppsats uti· sista
till eD riktigare konklusion, om jag fäst numret af en bland utlandets förnämsta
mig mera vid de faktiska l'esultaten. Jag ekonomiska journaler, der det· om Belgi€l1
måste häi·vid för min del erinra, att den finnes åtskilliga talande uppgifter, näiuligen
sltttsats"hvRl'till jag kommit, hvilar icke att statsbanorna ökats från' 'den siffl~a j&g
blött pi,. de åsigtel·; som' uttalats i l~epl'eSen.. uppgifvit från slutet af 1877 nämligen 1400
tantskaDlXB:l-ne., utan ock på de faktiska re- kilometer till 2 300 kilometer. Jag betviflar
s\tltat" hv,arför jag äfven på föregående alldeles icke, att statsbanesystemet i' Belgien
siela fliauihållit, att summan af de jernvägar, är under utveckling, ty -det var mig bekant,
SO$ öfv~l'gltt från enskilda händer till sta-. att i detta land systemet har starka företeD t .11'fö~$vi:nnande liten i jemförelse med språkare, men intressant hade det VRl'it att
jeravirsnäte't.J verlden på det hela taget. få veta) i huru hög grad äfven de enskilda
Det bltrnatul'ligtvis en smakfråga, huru- jernvägarne under samrna tid utvecklat sig.
vida man. atrser denna pl·ocentsiffra vara Det är först genern jemförelse man kan
st'Of eUer liwB) men då det är 2 procent af säga, huruvida' den ena eller andra siffran
d." hel.," s.(fmÖfv6:rgått i statens händerlf så .tynger i' vågskålen. Han upplyste äfven,
il' dst ati mitt: tycke icke någon betydande att den belgiska arbetsministern .i kaml'arna
.sil1'a.. När Jat fÖl' örrigt ordat om den all.. meddelat, att afkastningen af jernvägarne .
• 4nDa m,enin-geö,så har jag väl fullkomligt! vore så stor, att nettobehållningen räckte
ltättatt ra: a·. ~ig vid de åsigter, som utta- till både l'änta och amortering å anläggI.ts i deoffent1iga representantsförsamlin- ningskostnaden. Det är mycket lyckligt för
gal'Da. Det Annes natnrligtvis många an- Belgien, men det' återstål att visa, att det
dl·a . gätt~ bv-ttrpl denna mening kan uttala .varit statsbanesystemet såsom sådan~ 80m
$11',' så t. ·ex. g6DGm pl'essenm. m.; detta åstadkommit detta resultat, och huruvida,
har Jar visserligen icke heller förbJsett, icke' detsamma kunnat vinnas likaväl, onf.
• ~D J~g'h~r r~st mig &ä1"s~ildt vid hvad jernvä~arpe varit i ep.sklldes"·· händ~r, ty
l

14 annars visar. den finansiela ställningen in-I det Pt'llktiska onu'Met kan komma till nlgot
genting till fördel llval'ken för det ena elle~'" bestämdt resultat. ,
På grund del'af, att talaren ans§,g mig
det andra systemet. ,
.
En annan talare har uppträdt Ined en såso~ pl'iucipiel motståndare mot statsbaneganska onlfattande och så att säga väl sam- systemet, fäste han sig också vid, att jag
manknuten fra lp ställning, hvari han angripit talat on1 de starka anlopp, SOlU hafva gjolts
de åsigter jag uttalat. Det är icke så lätt för att till stats~aneidens fördel nedtrycka
att svara' härpå, ty han höll sig på ganska privatb~nsystemet. Han fann detta uttryck
allmänna områden, der det är svårare att starkt och· oberättigadt sanlt "ville särskildt
bemöta framstälda anmärkningar, än då dessa påpeka, att utan en dylik· process har statsriktas mot bestälnda uttalanden. Hall gjorde banesystemet kunnat utvidga sig på bekostsin första hufvudanmäl'lrning mot den titel: nad af de enskilda jel'nvägal'ne. ..Tag' vill
jag satte öfver första afdelningen, och tyckte l icke bestrida det senare, eller att det har
. sig redan deraf kunna finna, att jag icke kunnat ske på fredlig väg, men det är ett
fullständigt' uppfattat frågans betydelse, utan faktum, att i' fränllllande länder starka anendast sett på en sida af densan1ma. J a~ har lopp gjOl·ts mot de enskilda jernvägal'ne:
nämligen satt såsomöfverskrift: »Jernvägs- Jag har sökt teckna, att verkligen så försy'stemets utveckling i andra läader och ten· hållit sig, att det förts en bitter kamp meldenser till statsjernvägssystemets utvidgning». lan begge systemen, och att man å begge
Jag skulle nu hafva förbisett den allmänna sidor g'ått ut från pl'incipielt olika synpunksidan af saken, nämligen jel'nvägssystemets ter. Jag har der~mot icke velat tala om
utveekling i allmänhet, och blott fäst mig något tryck från. statsbanesystemets sida och
vid statsbansystenlets kamp med de enskilda kan derföl'e icke helIel' gå in på, att man
jernvägarne. Det är klart, att man kan säga i allmänhet bör .tala om två rakt motsatta
lny~ket luera om jel'nvägssystemet i allmänhet, intressen inom jernvägsområdet.· Det är visän hvad ja.g gjort, men det ar ju hval'je för· serligen sant, att i vissa länder förekommit
fattal'es t"ättighet att välja det ämne han finner skarpa strider, men icke äl" det del'före sagdt,
länlpligt, och min afsigt har varit den att utröna att i alla länder och allra minst hos oss
förhållandet mellan statsjernvägssystemet och det är fråga om två fieniltliga läger. Här
privatjel·nvägsstemet, dels huru det gestaltar sig är nemligen icke någon fiendskap, om ock
i andra länd'er, dels huru förhållandet varit det .sätt, hvarpå saken skötes från olika sihos oss, OCll slutligen -försöka i allmänhet ur dor, kan åstadkomma skada och ovilja.
Den .ärade talaren yttrade slntligen,att
jernvägssystemets egen natur leda nlig till
klal·het, hvilket som är det rätta och hvad man icke bOl'de fästa sig så mycket vid
80m i bägge fallen talar för eller emot. Han främmande länders förhållanden, vid politihar dragit den slutsaten af min framställ- ska meningars vindkast o. s. V., man kunde
ning, att jag skulle vara pI'incipiel motstån..' hellre hålla sig till förhållandena sådana de
dare till statsbanesystemet. Jag tror icke, äro hos oss. Dock yttrade han sedermera,
att denna. slutsats är fullt berättigad. tTag att man har åtskilligt att lära af andra
har ju dels onltalat, huru hos oss det blan· länder. Jag tror för min del,. att det är
dade systemet är gällande, och" dels bar jag aldeles omöjligt att i dylika frågol', isynnervidrört hvilka fÖl'delar detta kan hafva med het om man vill taga de'm från mera allmän.
sig, men jag har icke angripit stat~banesy- synpunkt, komma till klal't l~esultat utan att
stemet så att säga inifrån eller förklarat gå .öfver sina egna gl'änser och gå in på
det orimligt; iag har tvärtom sagt, att det andra länders förhållanden samt söka lir åem
kan hafva sina fÖl'delar. Men hvad jag ve" finna ut de lagar, SODl gälla för det hela.
lat' säga '- är det, att det icke är så absolut .Jag vill icke derföre säga, att man skall
gifvet, att statsbanesystemet har företräde fästa sig vid de politiska meningarnas vindfra:mför det andl'a systemet. Bägge syste- I kast, det var en missuppfattning af min
men kunna missbrukas, och' min tanke är, framställning. Jag har icke blott velat visa,
. att de bägge måste utgå fran samma natio- huru de politiska åsigtel'na i aenna fråga
nalekonolniska grund. för att kunna verka gestaltat sig' eller huru åsigterna på det na·
rätt. tT ag är d~l'före alldeles icke någon tionalekonolniska området vexlat, utan särprillciplel motståndare till statsbanesystemet; Iskildt huru .de POli,tiska lneningarna få,tt
jag trol', att blandningen är bäst. och jag spela in p.å det andra området och derigenom
bar ij,fven sagt, att man icke annat än på ofta fört dertill, att statsbanesystemet segrat,
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ehm'u man icke derför kan säga, att det va- nier~: desto mera likformiga kuuna godsl-it det nationaiekonolniska försvaret fÖl' en taxorna blify'~... Det är sant, n1en frågan äJ"
igt som del'igenom segrat. Jag. vill icke huruvida det resultat, hval'till luan kouuuit
drifvaden satseJl,att vi icke kunna behandla genom denila salnnlanslagning; .är' något giffrlgän sjelfständigt., men jag t.ror, att all vet ocli- naturligt.. En hvar luåste vid första
.jemförelse är lärorik, och att 1unn icke bör ög.oll?licket ln@?gi!va, at~o det i~ke behöfves
fäl-k.'\sta bvad frälnmande länder bafva att myckeu skarpsllllughet for att Inse, att det
liWa oss.
. oför trafikanterna är fördelaktigt att få lägre
. Del'efter öfvergick talaren till den fråga, "taxor) lnell frågan är här, Oln detta ock ur
61n m,an borde sätta frälllst vid hedölnandet" jernvägens egen synpunkt är fördelakti~t,.
af det system" till hvilket man skulle an.. 'Jag vill icke' nu ingå på någ~n särskild
sluta sig
och, jag' är med 11onoln deruti utredning häraf, enär jag förut hai' frIulllagt
aldel~:s ense --:- det är tr·afikfrågan j särskildt luina åsigter om dessa förhållanden, men jag~
ål' det tariff-frågan man må:ste fästa sig vid. vill dock erinra 0111, att Illan icke kan godJag måste dook erkänna, att talaren höll tycklig't bestämma t~rifferna,. de nlåste basig till en· böl:i"an på ett så alhnänt olnråde, stämmas såsom priset på hvarje fil111at arb~te,
l'if'de sig ·med så albnänna uttryck, i syn- nämligen af arbetets vilkor. J~g måste å
ne:rtlf~t. då han lät trafiken göra frågor, att ena sidan ovilkorligen se på prodnktionskostJag hade svårt att få fraln det, 1110t hvilket naden; ingen kan nämligen arbeta 'lued för-"
jag bord~ Yttra mig~ l\Iell det tycktes fram- lust; så fort icke priset betäcker ·prodllktion~
gå, att 'haa i fl'älnsta rumtnet ansåg, att jag kostnaden, så måste arbetet upphöra.
A
ftirbisett, a.tt trafikens utveckling på jern- andra sidan bestämmes priset af förhållandet
väg8aml'å<iet i .alla länder har, i synnerhet mellan tillg·ång och eftel'frågan. Det pris
uder 86113;I'e tider, gått i den riktningen, således som köparen betalar bestäuuner, allt
att miau fUllnit, att sammanslagningen af efter som det varierar, storleken af den vinst
flera .fernvägar till en enhet vore en nöd- arbetet lelunar.
Dessa äro de albnänna
vidi~het fÖl' trafikens lyckosamma utveck- \ r~glerna) och jag kan icke inse annat, än
Ung, OCll så vidt jag fattade honom rätt, så att man kan tillänlpa dem äfven på jernväville han:. sammanställa denna sammanslag- garne. Dessa måste ovilkol'ligen se till, att
ning af enskilda bolag med den andra rikt- de få sina produktionskostnader betäckta, och
ningen eller den att statsbanesystemet i sig vidare måste de likasom hvarje person SOlll
llpp~el· allt flel'~ enskilda jel·nväg~ar. Det lefver af ett arbete, tillse hvilken vinst de
kan v'ara möjligt, att i den jemförelsen ligger kunna få, och denna är beroende af i hvilnlgGt sant o~h riktigt; . det är ju möjligt. ken grad de kunna uppdrifva trafiken. Men,
att konkurrensen på jernvägsområdet har af säger man, det är något alldeles godtyckligt
sig ,sjelf fö'rt till sammanslutningar i allt i det sätt, hvarpå jernvägsbolagen bestälnlna
's,tijrre ooh. större komplexer af. bolag, men sina tariffer. Jag vet dock icke, OIn det är,
det ir icke med den frågan jag sysselsatt mera godtyckligt än hvarje a.nnan säljares
mig, och ja~ kan icke heller se, att den in- bestämmande af priset på sin vara, ty jerllverkar så mycket på saken i dess helhet. vägsbolagen äro lika beroende S0111 hvarje
.Tag harr egentligen vid bedömandet af fr å- annan säljare dels af produktionsko~tnaden
gan om statsbanesystenlet skall uttränga pri- och dels af konkurrensen. Nu kan mari. invatbanesysteinet sÖkt att ur sjelfva tariffsy- vända, att hvad priset ang-år, så äro jernstemets syn.punkt utfinna, hvilket som är det vägarne icke likstäida med andra säljare,
riktiga. vare sig att staten reglerar tariffer- derföre att konkurrensen är utesluten. Men
Da lItan . fseen.de på de naturliga värdena, deet kan då frågas om denna brist på kon. ellel" att dessa tariffer .behålla sina naturliga kurrens undergår någon förändring derigevärdeD t bestämda af allmänna ekonoD1iska nom, att staten öfvel'tager jel'nvägarne. Man
fölilÅU,andell. Denna tariff-fråga är svår att säger visserligen, att staten kan sätta ned
lö.a, men på mitt försök att lösa den ingick trafiktaxorna, ty den - är nog stark i finanicke den äl'ade talal'en. Han sade visserli- sielt afseende att göra hvad den vill, och .
gen, att nIb' jag sam·manslår en mängd jern- det vore till fördel för trafikanterna. Detta
vä"gar,si kan jag del~igenom, när alla lini- iaser jag fullkomligt. lYIen till hvilket pris
el)na 11·0 i ett bolags hand, åstadkomm a lägl'e sker detta? Antingen måste staten afstå från
fraktel\. och vidare anmärkte han, att ju lnera en del af den vinst, som den kan få, eller
bolagen hafva, i sina händer af jornvägsli- också måste den öka sin förlust; och att
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staten gör förlust; det är det· faktlska, ty I Di~ektör Frmnek-et: Jag tr()l~
mm
ännu har m:an icke åtminston~ hos oss" kom- del, att frågan fått ell något'01~iktig vitndning"
mit del'lläu~ att i~ke förlust uppatår för sta- uudel' den diskussion, som iaft~n föt'e:lttllJlten såsom Jernvägse~al'e. ~Jag' förbiser vis- Dlit, ty då jag vid förra m,ötet tog mig fl'iserliJt-e~ icke, att OJn staten fÖl:lol'ar 4 lnillio- heten att allIlåila OUl att få denna fråga bener kronor årligen på sin jernvägsaffäl', så handlad vid detta samluanträde, s! tänk.te
tagel' den in detta med fulh\ händer på an- j ng mig. iok@,' att diskussionen utesluw;nde
dra sätt, nämligen del~igenonl att landets pro- I skulle utgöra en kritik af docent.en Annel stedts
Sag finner emellertid, att denna.
duktionsförmåga och i följd deraf skatteför- föredrag,
nlågan växer så oändligt. Men hvenl äl~ i kritik. val'it ganska nyttig, ty uti det sval
stånd att .göra den kalkyl, SOln erfordras för han afgifvit på de anmärkningar, som fra~
att kunna säga, -att staten får igen lika kommit från den motsatta åsig~ns målsmän,
lnycket SOln den förlorar. Det är så svårt tyckes han· redan hafv~a m'odifierat sina åsig~
att göra den 'kalkylen, att jag anser, att ter. Han säger nämligen, att han irke sagt,
man bÖl' betänka sig väl, innan man säg~er, att det ej skulle vara till fördel för jernvä..
-at.~ staten bör drifva industri för vissa sam- garne om 1I61"e banor sammanföl'des i stör're
bål1s.klassers skull, och att staten bör göra komplexer~ 'men anser det derfijre icke bedetta med förlust. H val'föl'e skulle inan då höfligt, att jernvägarne skalle blifva stats~alior.
j:cike bereda alla andra samJlällsklasser lik- Jag· tror dock, att hva<l vårt lan,d betr:äifar,
JU\llde fördelal"? Vi hafva t. ex. ett annat så torde väl en sådan komplex som stam~tOl't samfärdsel-intresse nämligen sjöfalten, banesystemet näp'peligen hafv'a kUllllat ,å-stadOO}21 .jag kan icke se llvarfdre ej de trafikan- kommas på enskild väg, och .man ser, att
ter, som hegagna denna, skulle med samma då privatbolagen här vel'kli~gn velat bUda
, rätt kunna säga: vi få betala allt för mycket komplexer af större omfattning, så .har det
f fl~akter, och del"före fOI!dl~a vi statens mel- vanligtvis misStlyckats. Jag tror alltså, att
IallkQmst bär, likaväl SOIU vid ,jel'nvägst1'a- vi hafva den äl'ade fÖI'fattat'en ett g'oåt stycke .
fiken,
på väg åt det efte1- vår mening rätta hånet.
Det kan vara möjligt, att jag uttryckt Men hvad som här egentligen förelåg v.ar
mlg något ol~edigt, del'före att jag fått fatta att ~evisa, att de röster, SODl utomlands höjt
mig aldeles på fri hand, men jag har velat sig förstatsbanesystemet, verklig-en hvilat
uttala, att det bestämmande i denna fråga på goda skäl, ty författal'en hal' uti sin liPPär Q0t sätt, hvarpa man uppfattar tariffvä- sats vändt dessa skäl endast till fördel fÖl~
endat. Visserligen Ilar den ärade talar~n sin mening. Del'uti ligger det oriktiga uti
ol'dat mycket om den enhet, som kunde åstad- hans förfaringssätt, och dertill har han sä.kommas derigenom, att statsbanesystemet s~m ,fÖl'f~ttal'e i~ke haft rättighet.
Jag'
öfveltege de enskilda jernvägarne men na- vill Icke ater repltera alla de yttl~anden h'an
turligtvis vill han icke förneka ' att detta anför till fördel för både det ena och an(jx'a
också kan åstadkomms.s på as;ociationens' systemet, men jag tror, att man .001"«6 hära
v~g. D~t är mycket möjligt, att den stöl're något äfven af de auktoriteter, som yttrat
enheten kan vara lämplig, och äfven s'ant sig om statsbanesystemets fördelar och skä..
att den kan -åstadkommas derigenom att sta~ len hvarför de så bestämclt, uttalat sig derten öfvertager de enskilda jernvägal'ne; jaO' för. Jag kan icke tänka mig) att de't val~it
vill blott fasthålla, att så vidt Jag kUBnat meningen att till förmån för statsbanesyste·
beåöm·a saken rätt kan ick~ staten, behandla met pressa ner pl'ivatbanesystemet, utan fÖl"en jernvägsfråga ~r annan synpunkt än den d~len har na~nrligtvis från statsma1tt&Jluas
e-nskilde bör göra det. Påstår man motstft- SIda ansetts tIllkom.ma staten, och detta har
sen, sä är man inne på det socialistiska utg:jOI"t skälet till statsbanornas uppkomS't
området) att state.n skall fördela pl'oduktio- ?ch utveckling. Jag skall be att fåa.nföra
n:ensvälgel1ningar på de enskilda. Detta är Just den af docenten Annerstedt omBämnde
en farlig väg att beträda echman bÖl~ hafva ministern Åchenbach:. Han anföl'de under en
klart föl' sig och bestämdt kunna bevisa att diskussion i de,utel'adeka'mmaren, der en
staten handlar rättvist då den så gör. 'In- ledaInot, såsom skäl bvarföl'e pri vatbano];~a
genting är döck svå;al~e för staten än att skulle öfvertagas .af staten framhållit, att det
upptl'äda oell sålunda fördela de ekonomiska var de i ekOll{),miskt afseende dåliga tider;na
föraelarnamellan samhällets medlemmar.
som fÖl'ol'sakade dessa anlopp på staten ått
köpa pI'ivatbanOl', - att han vill~ erk~lm~
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olle komma ·gen, ty han ffi, me- . Samma 11- hef-ol'dl'a4es A statltlaitQfn,a
å SIlan jernväpBitet i ett lu 13'60 780 986 ~ntller g~ds en sträcka el 8ft
v·
Bä tydel' det pI, att laDd.ets vllst1n:d,mU &~h fö~ llvarje c,entn,ermil ,eriaiea i DJjak » och i och med det am a ökas äfv$R r deltal 2)4. ÖT'8. Kostnad.n pr eentn.rmil på
riken på jet'nvigarDs, hvll et i sia 01"a-ll~ndSVäg torde i medeltal icke kUlllt& BPf·
edföJ', att nytt kapital mAste på tessR t~gas lägl'6 än' till 10 äre. Genom att beg
, t d ät" alLdel. klart, att om gatrna statsbanol'na, i st~tllet tör att DÖaC&8
k
p UD jern äg ixe1~, sA miste nya sänta de~Da godsmängd på latlUsvir, lIppl
,tation81"n lltvid:,as~ m~t:el~ie- kom ~lledes, en besparing fiit' vaJ.'ue§8.re af
iS ö s, och allt, de~ krifvel" nytt kapi.. ~6 öl:e pr centnell 'ndl,,, alle11l tills&lTlmans en
et k pilal utllä«ges ie:rfö.T, attm'an b,esp,al·lng' af kr. 27 419 3,51: ·l4.)}
• eraf ytte1"Ular,e fl goda ,kano;miska 1 .Tag u!()r a11ts1 icke ,att, man fäktirsk1i kau
tate Derclf dr3g'erhan ~en sluts,ats" att t säga h:UfllVid,a, det e'ko~omiBka l~eS1t~tatet af
le e tia'nes Illera priVlJita pe1Itfl/tltfJfl/r) sam l, statie-ns jetnvitgaritr ,godt eller dtligot, ty
Inta på utdelning af en j6T;JlTäg, om landet förkofl·a:S genom ett stort stamn den enda, 'am kan. v'änta d~el'på äl' sta- baBesystem" ,ss' t.Qrde väl det vara hllfVlldn. P deWl& grunci dg"fr harD: å'å staten ',&ak~n. ,Att emellel\ttddenna ti~'&ga bYI,rit
des ffirr ellitr senare skall b'l~' den htr- lyekl1gt lö'St, det tI?OJ~ Jag' ~tt man börfIan&,
,
Il' det .ä godt" att han tager ilen om man s.r på det e1lQD:omiska resl1lsatet •
·u fArr de1to .6111'6; al fi~llebyggas dessa, statsjernvägarne 'breav~d de enskilia jern·011' l.ande banOl- t som: -. mejlig-en 1ä4fg,as v:ä,garne tltomhtn ds.. Man, skun.e kunna t\'0,
b edvid de riktiga bainorna meR på, orik:t;tg. att den ens:kilda företagsamheten vlnlirtvia
·llen odl v~lllkligen,kl1nn~ ansess'åso:1n ell 'tagit j,e baeta' ba.no~'na och att statsjer-nvl.tiollalf5111l:st. Jag 'tror, att d:eal~glUQen~ ,garae i§,tt de s'ä'msta, samt att .det ek-&B0mis&a
r Achneltaeh .i .detta, fill uttalat, arG de, I' resultatet borde vara bä,ttl'e, ,af de 6s&kilda.
m u.tgÖl~a, g,rtlJlden," täfj att," elen, str
.. •timmn,g,.. bano~'nJ: än ~fstats,b
. · a,""nOl'n1t; 'm,en m,'all 1blG&11l
trifvllr att utvidga st'atsbane.systew'et, ,i, att det fÖt~h&llersi&, alldeles tvä}'t om,: 'et
änhet ~;r befogad. , - IDtl~ ~.a.r talats :<!m, j'ekOllOmlSka rasnltatet af sta:tsjel~v~gm~ne ,il
,e,t ,skulle 'varas;årt för stat&nat~ ,be- ,vanligtv'~s bittl'6" . ,Jag. vill ip'a'8n~~s' n~9a
;.a, d;1, d'et ek~nonnS'ka ,resultatet af Jel~n· att dl Jag hade tIllfalla att ål) 18&3 tjen tgal'Be ic;ke \1iS,al sig 'godt, 'b~llVida staten f gÖ'Pa 'vi,d de preussiska ,s,ta;tsb.a~6rna"s1 faB.
dem. vel'kligeadragel" den nytta, som :mt.n der' en inko.mstsiffra sä hö:g, att maD ie
'u.ne ÖA~k4t. I det fållat bel.. 'jag få fästa ···vlgade pnbU,c,eraden" ty~n lttrj61"dre i,.
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ppmärksamhet611 på deR utIlledBing~

nn- proc. pä anläggniugs,kapitalet.' ~ MaD liehöfvel~ icke "·frukta att' ()~nl statsjel-nvägarti

80m.

i traikstyre};setlS berättelse 18,7"5, d~r
j8m~l"eliSe llppdl"ages mellan hvad det
une koat' -för' deR nu varande pas8~gera,realkan på atatens, jernväga:lll att fltll das' pi
dSl'ig ,ooh hl'ad'det k1>star att fål"das 'på
.vlc.
.
r 1815 b&f:oros statsbanol'na, af S 288 9;38
.'V)::f:WI1m·11\~(le och hVRlllje, resande få1 dades i me,del-

utvi.gasig" de skola gifv;& ,sämre reslltta1"
och jag ttör älven, i likhet me:d hvad byrå·
eh~f<6n ~i-illnell yttrat, att det är aBditl'6&
nodvändigt att 'vid 'bedg~and6t aldeBna fll.ä.a
ttlga hänsY'n tUl hvarj:e land särskildt. Speci:elt" ~il1 jag', ,der vid l_g 'hänvisa till ett
yttan4e af deaenten Allnerstedtt ,dA hall sa61. sträcKa,' af, ,4,5 mill' hvilke:t
,det J er, att mit~ i Frankrlk~ skl11~t6tålt O'r~tlä
ma som -att 14 777 ()98 11lesandefärcta<l~s ~ id~n - ,af statsbanf}l~ 'd~l'för" ätt repnb1tkJ~ll af
miL I(v&'Ij:e resande eI~~ade i m'eGettal lS41~ ,tog 'banorna om 'hand och gJtl1l t\e ett
mil 8,8 Ö)re. ,Hade, han i sfället bega,g~' fijl~sik, som misslyckades. Ja!: troT, ait man
såjam,; 'baAe l&~an utgJ011l~ kl'. .1:/ S.o' pr ·i· det fallet får »igot rä,tta si;g eft... h111'
n, åvartilt k_mit vagnp~nniD~gar () 'Öl 8,l»-' ,åen s-tat ar b6aktttiflrG,' 8Qmtagel'jelallvi~arDe
eIlat' till s:am1Uan~ kl'. 1; 26 j>r mtl, om. band4 ,Omen are'dig stat !foliet- att sk"
att räkas deD högre skj'utslegau' !l'§;n 'jer.lfägal-' pl' '&ttrtJtligt sått, så mis,slyekaa
Gen()1fl att 'becagn;& j-erJlv~eJl ha:ie den. När 'man ~ter hal" statstu&1;itntioo\8r
hvarje re.aade b'8~PJlrat as tb-e pr
val ol"dh~~ ,solm ROS 08S, al, tr0l' jag mket
l ~ 711 a9S resande hV~lld.er& bes,. ~ afit t&au, riskeJar n:lgot, ()Ql mall ligger •
lire, si utgö.r bea,pari
i ala hel-Iore jerJl'Yi,far d-eato \l~ttJ.·e i Bt4teu h
1l
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aB • mte sWsbanesystMnl}t, samt' att <le; S3mJDaBtrMet :et jag' emellani J
da f&·~tliijesvis böra eg3 lokalbanor . älven, i~rllt visste, att jag di till var
eh staten fil'eträae$i\fits stambaHOl'; , utau' d~n anmitl'kningen, .-- att Dir man samm4lndetta dock, utesluter mvjli.gbetoo far en- ·slål' t1ere' bolag till ett helt, kan m å tadatt sammanftr·~ större ballatl'ooknin-: komma fffrminskning i administl'a;tiousk\l,tr ululer gctmJensam rÖl'valtning. D~t är ·nadetna, - ' yttr&t, att detta 'gel'Or på de i
~".. mig Obe,'st,".rt,:i.ligt, att ens"k,jlde i,', aIlm,äll,-,l; ,arje .,Säl'Ski,tdt mU rUand.e faktiSk,"afif'"
et HUDa VtU'kställa tl'ankan billtigaT8 än hällandena. Det ä~ 611 ,fråwa, som lek kan
tell, .derlör att statsbane:t'rafiken. måst~ taga. ; pl'iOl'i Uj~,asJ ty dit låteT n~ gaRska l~ik
insyn till &tskil1iga oms:~än:digheter, sfi:m·i .tig,t, att man dej·ig~nom får en 1re'Sparlng,
den eustildra. tfa&ken ieke bootifvel' liefa,tta t m·en «eDRa, kall "varat. ganska li.t&tl och 00g rneti, såso;m hastiga tåg, t~h)ik ·uppass.. lltOl~ i alla händelser afdeförhållas,deD, URI, beqv·ämllg11et för pas,sagerat:8 o. s;. v, ': -d:er hvilka sammaaslflg'Jlfng;easker, I fia~ 8B&kilda tl~atiken k:an o:eks:å beskatta g6.B$. aamm:anträde· har jag O'tn d6BliUi konoonankalltel'll& sltarp:aJ'e 111 s-taten .kan l1aB a: trati-onaf 'bolag.- i stÖJ'f8 g-i~upper eD.llet ,agt,
ed ,in förd;el öfver6'D::ss:titmmaad~e .attgöra. t att Jtonkl1rrel1s:en tnöjligoo k&n föra till ett
st_t&Jl bal' slsom jernvigsegåre en sior dylikt .1'esuLtat. Derifrån ty'ekes det mir
yr: a framför ile enskilda. S18tf;tn kall afse' ~f)ck ·vara ~~t .1åJlgt steg dertiH" att jag i
fr .,tiOODS kr-af ocli 'behö;fver icke se till dair ,skulle ,vigentllg'en m-oditiel'at miru\ §,~g.
. oDbli~k6tS vinst; då ael e,m:o:t de enskilda l teJ\ ,Det är mycket möJtigt" att mall, går i
"lO~agtfB ••iate 'l~fv~. ocå ~t'ala ll't~rä6tol' oell.l den ll1ikt~~gen,~ att smäJ'~:e bolag ~kola sam,o' tenBI"~r pafoxfal1~d_agen~ ·~tat8n k:aJl'l rn~U&lås tIll s~örre!,men ~ag hat 16~.e yttrat
n I ':<la VlDfsten frAn ett håll att lel·mej. be-. lB'1g, '&Dl det ar fördela.ktlgt, elie.r le~e; +t-et
ta fÖ111littea från ett 3BD!at" oQh' staten kan väl va.ra a~t år ir, efters9m man gel·
'D genom ~lg_a ta~or l:lpparbeta ·tr~ik611på att a1 tillglr i anura lind~r, Jag hfll 8}m lett 8ä.t~ 80m f$' de 6liskilda bolageJl är 'lertid ,icke inlåtit mi~ p.å den. sakea
.
Tatal'en yttrade' if ven n,lgt & &Yt1, hvil.ka
o öjligt' att löra ; (J en det med ekol1o'misk
l. StateD. tefver, så,soiBl vi koppas, vid~ jag kau.&ke icke fl111t fli'rstått; &tminstone
re In d~ enskilda bola~en ocb hal' lng:eliknnde j1\,g ej tinna, att. B,all clerftir anförde
vlrigBet att öka sitt föt'lag. samt·,kan der- några sk·äl. Hanspå·gtå'6nde SIntes mig gi
. se m:e,raåt framtiden oohal'beta f(il; ett ut på,. att jag ioke 'haft rätt ~tt anfö)ra d:e
o t l' Sttltat län-gr-e fram mffd It~gen upp- yttl',andeJl so.m. fälts i ftitJiUn'&ude l~ tift n·
. mgföT ciet aärvat'ande. , Detta är" ot',s'&- deförwatilliDgatl~ på, ,Så.tt jag rj:Ol:t. Dgt il'
en, kvarför 8,taten k~n och st,un:d~(i)m ,bär' möjligtJ , att taltu~en sed6rm,ena, m:otiv'6raAe
.öta sin u'sik på ett- annIft s,ätJt än 'de e~~ 'detta sitt yttraD.de" fastän. jag inke f&ttaje
ilda. Jag trel' för deR skullJ att det 'ål' det. När h'an' :e:lD:eUtu~tfd fr~mk~ta1, nlgot,
ytf 'att båda systemen
bredvid hvar" -s()'m '&ärrmarsig till b6skyUBing fÖllt att baf, hvarf{jflIto~ detta bla:iul:ad:e system v·a vans:tä-lt faktiska, t:öthållan'Gen, så 116ae
edföt' fd-råelen af tätta:Q mellan olika me.. det v~rit Önskligt, att 'b'~\flsagt i h'ilJI.a si,1·,r fÖA ftizv8Iltnillg oeh skö:tsel, som kOOl- '8:kild-a-·fall ·detta sk~tt, D'et 'är väJ b8K:aJlt,
(l' det beta iill god@.,
,att Bäir man sk.all l~~fer'6ra nltgQtt så ål· clet
.
vanskligt att finna det l~ätta finarand:et. J ag
ooenten Äall&rsted.t: En- t1l;1are hal' 'hitrhar S:ö!kt att så <lpaltiakt som m'Öjlig-t, fäJst-a
n·
nys llttry'Ckt sin tilln~edsstilleJ~'eml:g- vid di-skusslonernas hufvtlifärlopp" jag
~öf,erJ att Ban S8:tt mig så smi:ningom kar scökt visa, ·hVal~lttid~ tÖllä,tll'Slta kiämp,31'raga mig öfver till ·de't '~iger h&Jl t11~hö·r.· nes hufvudgrulldel kOD·centrerat sig, men till .
a bytkte ig finlla "id Jemiöwlsi IB;ellan 'någ~a vanställning k~D. jag ierke' a.ll\S@, att
.vad j8§ yttrade förra -gången Qch hvad jrarJag gjol't mig skyldig. 'Tal:areJl ·&afö:rde vis..
11 yttrat, att Jag lll'(!)diiier~t mina A,sigteT8e~l'ligell ett yttrande af preusaisk"e ministern
ooh k@mmit allt närmat'e dm! ståB1iptlnkt, h~.n Åelle:nbacli llta'Jl att' d~ek:J 51 virdt, jag ktm"tagel. Så viit j.QIC' kunnat fatta .h'flftom,de h'Ö,r;a" IJBgifv3:, att dBtta, sblle vara 6:Xell.t skulle detta bal-O del'på. att Jt\f i fr~g4t pfll på nlgot, som j.g fÖjibigätt eller va ~
~dr& Qlag·s samDWm.slat1l5nc till stöt'~e atilt. Jåg vill e'Diellerti4 fä'Sta
· D et
e 11 ' liva bet 'd1igt .rtvee- at mig · i vii d~tta TttraD:d6t .medan tala 111' • :tte
"-gte,
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une haiVa att ·
'gger e v." rom ieke ,tt.er mig
r den tmde, so
a ett öre i in omm, m6Jl mm. heretle, n an·
t el»-« af. jernvägarne .k ~m an min 'alir Rlrååea al min.kad4t tl~8IlSllor bekYDlJra, ir litet om frlgan ekO:Domi- kGstn'8lder - Dl.n det äl· d~n enskilde peTItat, 8l bör kan 1aga bö,raan på sig -Be;aen, .sam kan r~eSQlUlel)"R. så, .hv-ilket <1-.-emot
enskilde, som ml&te tanka pi,' hva~ ie;ke ~ ~örhlIlan.Qet mea staten. Det ir tir
gifver ett gQd.t. illansielt l'8sultat för,. ;öfrigt icke" så. ··.alldeles sikel1>, 'som .an i
deB_·
ldare slmlle den fÖl'deleuenn§;s,.: allmlt1l'he~ 'p~st'A,r,att en tal'ifinedsättBmg- inte
kulle,å (};ettasatt tillintet~{)ta ~'61-1t,arså' lltoDl<u-dentligt fördelaktigt pi,
onkunen en 668 del-af h-äl~ftytande, m~1l1iga trankl)6S1l1tatet, ty joag har se:tt «le atörata
jd.,. D, t fcn-stål nog h~t luenniska, att auktoriteter påstå, ·att deeXp&l!:im&ut tDW1
kan träda fram oehsäga, att .som gjOl~t i dat fallet, ofta visa) att ~ariffAed~
an taga irAn alla skatt<drag3nde ,i lau- .niugaT ftrr-ä till minskaae in'komster. 8.ed$
mycket Jag b:ehö}iyel~, sä kan Jag Ila· 'd:et är ytterst 'vanskligt att s~a, nlr tl-av·s lättal'e än d,en ellSkild:e .företaga tiken 'Skall växa så~, att den 'lylt tie lne.OJ J
tt byr~a en eller anI;lan jernväg, sA,· BOin g'e~om- ne,<ts~ttni'ngen åstad}b:unrnits. ~aD
kredit 000 fiaanser m,edgifv:a ~et; men k~n icke begäl'a." att enskil4a b@lar. geb iQke
an är· O'ln det är tätt att staten' 1"6S0- '1reller enligt, min tanke' staten, $knta g:i ta
pI. flet sättet. 'När staten vi,dtliiger' ·neds~ttning.ar, utan att de betala sig, om
ltgä~d&rt SfJJn tillika äl'O menliga fii:r .man ick~ från bÖ)'j;an sägel" att stateJl Dör
D erna, höt' m;an hestämät RUDDa uppvisa, here,da tl'l·a:Bk~&ntel'1ua de stöl'ls'ta mijtiga firt d
. edtuira ett fÖl- S'taten sås<otllsådan «elal'1. Men m:ed hvad rätt skall ~äl tatell
• ·gt 1~8SMlt;at. jag vill ocks& {,asta Uf)4P- bereda en· Samhällsklass ·en 'föJ.'d&l p:1 tie öf·
l

1J

ksamb

~n Q~tp,å,

att när man instämmel' rir.as b.ekastnad?

ti AchenlIaöhs sista ord, att staten bÖl~ in~pa
oukut·rerandre hanorech, del'igenom
D,oxtor lIerslow: D'en tr()p:isk~a ltetta.
]l
a kfmktlrrensells m'enli'ga 'ioljder) sä som· bär lltvecklat 'sig; gör det tUl rellt af
h · man i 06h med detsamma 'slält sig pi .au moralisk förpligtelse 'fÖl~ den, BO:ln i tIetta
mot att tåad'punkt luat den, som yl·kar pa, ögonblick· - begäl1, ordet, att ick~ beWiHa d.,t
att tatell skall inköpa bAnol~ f'Öl' ~tt cil'lifv·a för länge. ' Orsaken hvarför ja;g &..liJltt att
d taxernL Konkurre)lSen kan väl blott få yttra Blig har' 'varit, ,~tt Jag velat llttryeka
le & till <t)dsltiBing i ta)1i1f.erna1 och om sta· min fÖl'våning 'deröfv:er, att ian krets, cI@
en skall kipa banQ!' fÖl', att för~Ji;omma efter ,minöf\"61'trgelse 000 enligt hvad Jag
tt , fIl 1M· viI dess rOl~sta åtgärdkomm:a på' förh~nad h,ar mig bekant om o. SAma t best! ciel1illti, ~tt d$i höjer tax~rl1a fij;r m~ausattrt11lr, d~ ,frla~te äsigter .lön sig
t bereda hättte ekonomiskt ltesultf\t
tra- gä:llanne o;m deteko'llomlska aTbet'ets ritt att
n. Dot må tillåtas ndg 'att säga i af- sjelf välja 'sitt tålt och fÖl'dela sinä resultat"'
Ide pl tal'i1f~ft'lgan' ,iunu en sak. Det. i denna 'punkt deretIlot en uPJlfattliiag tya...
ngt fl'An' tnig att- fÖ]'1D6ka, att ]~ga ta- kes D;ästan ·ensa,m tinnaföl'kämpar, smn $·
äro fÖt'6elakiiga, liksom Ju lAga. pri,s går från' o:c11 hal' sin enda k<ulse(J.v:en'ta ftir,1 te vara det ·f-Öl- köpare i ~llm,änll(~t, men kl~ringsgrulld: i en' alldeles ålulaD åsigt:. deB
pIll icke att a pl'jol~i säga) att den ena, nämligen .SOUl 'v'ili att' staten 'skall lela iMt,
·n M lägl'e än d:en ,andra <'och~ derföl~. ekoB0miska ~arbetet och fÖl· dela dess .pretlukvisa e, ty ~'reppet låg är l'ålativt, och .ter. J ag m:edgtfver gerna, att äifven flW 811
"'-';.lIt,., ''''lt;, ".
n derftir alltfd tJlnka sig läil-e pris s,åda~ llppfattnitlg af statsbeglteppet &,lmli&
dem som. kallas 11ga, och det är del'·' såpass starka skål anföras, ooh bti'va 11Jag SItSer, att m,an i i~··åga om ta-o ven' i v,år tid 3nfol'cla med 8ä myeket ulvars
·a miste festa sig vid det ,naturlira att vi 'ick~ fÖl~" lätt få, fÖl'bise tie ar..u·
rbetet ~!tingl\r sig" och sAJe.d'8s., nät" menl, 'som från 'd,an eldan framkomma. Men
ordl--al- säJ1kni'ng af tariii~'na oekså. Jag trodde, attd:enna firsamling,i ået om:~\,~.:::f:~~K.umla viD, att dettai(}k~ medföt ett ekoll~· l'å,det VOl-e på det klara. _Kan det. e.ellerofördelaktigt l1esultat ty ,en. jel~Bväg tid, såsom Jag ofvan sagt, fÖi's:l vla't man ej
h fOl"bli.r ett il1'dllstl~ielt företag ooh 'utgår fr§,n. kaoo-d.ers0Ciali$m:ell's statshe.grtpt,
i '8 betraktas 111' annan synpunkt än ieke "ut 'ekunomi'Ska teorier bevisas,att st~ts
ndr s dana. ,Ellel' också skall jag ~ ba:nQl'Bå hafva ett a'fgjordt f~reträ4 •• Bl kall
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Ii V ~g ia4ll$tl'~~jkare sä~a;' .'1IU\1 !ck~ fQl'~e~a!
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att d~ ,a;llQP~~ ()\Jh llVJ 'kl

· fattAr, tal r,. - icke fria .ta b
an
it:emet ••t .TivatbanesYBta'aet, af&11 at atats- . väga et
gifvel' j
a •i~ firkim)ar mot privathaBem.611, ---kan maB endast Ula den
tt dessa anlopp, fÖl' 8;å viit d~ ·ärö af eko.. att tra1iken h.31" all l-ätt
ist natar, ha,f'V& JfiraR yttre, fa,rktisk ,8;11164· t gaa jep.l1v~n ; trafik-en eger' attestämm .
Ding oCh del"ftireäfven äro öfvel'gien4e 00h pritset ftb~ dmJ,SlJBl skall traike. rt&. Det At'
tiIlfållip:. Öfver&llt bfvtt vi sett~ eter aa· den e'na sidaD, af ett föl'llållande, del- Jag allgr19J.PeD· vaTit framkallade af reAt. ekono:mi- tid tänkt mig två parter, SOfm hvar och n
8
or ater, att de beJ-ott antingeBd&r~åJ & sin sida haae bet'ittigade fordringaT. Ka .
tt privatbanf)rnas fÖl'tJeust varit fÖl" stol-,och man 'bevisa, 8.ttt den jernvig, 8'0m fö~r 18 mIl
man till filj'dderaf Yl"kat, att staten skulle Il trafik tagel" lika mycket som stai-en föl' 50
~.'tiga traiken f(il att t1"aikam81"nas kost- ~ils, gÖl~ en orimlig avanoe ooh obek6rigt
nad lD:ltte blifva neds.att, eDe1· oQk ~erpå,~tt.l beskattaT publi'keJl, då. mI, staten, 0.
fUrfj4UteD varit för liten, och innehafv8A1le· il}i:e p' annat sätt kan ingripa, i:n}rtJpa )e:rn• lrAvigen derfotD ÖDSka'tJ att· deras· börda V:ö;larne fÖl' att belleda trafikanterna en l .m.ltte öfV81'taga txf staten. lugendel'as ,au- ligare taxa; men är i$t sl, &tt jernvigen
tik kan jag för min del nnna· sYBneilir~ll' äfven .med denna höga tari1f hal" ytterii' t
~i1\tticaJlt. Men jag vägar i Ii.tået· med· svält att- betala rinita' p1 ftBlig'pingskapitaIrlatweu tro, att. i de 'llesta fan, del s$ri... l'6t, 'ja 'kans~k'e till (loh' med står på bl' d.
, &B fat
p1 skarpa-allvaret., bal" det icke .af underr&ng, Bå bevrstu- det best l-Bta 1Öl~
ii l!wt ekonomiska förhållaadeil, som le- h'iUal1ldet lngellting. D~t kan kända, att ta·
at -Il rl~und f{jr kampen. Det som k'riti~ teR, om han får jern'VägeB i SiM händer,
at det fit 81ilg;aoo:e ilrbetet. Junv:a framför nildg'&$ till eeh med .sätta \lPP taliiferDa elle .
lt ramhlllit, att f61~fattar6n fist föt myc- OOkl& .uttaxel"a p1 lantletB iBvänare elen tlel
aJpmirktltmlhet vid deD politiska sidan af, trafikkostna.d 6eh l'intOl! St);ln DalJ i~ke 6
f den'Da ·fr~åga Jag vågal' påstå, att 'ftil""· håller af jetnvä:gelle Är det BU ,så, &ttjeTBattaren skalle hafva illa skutt ,sitt katl så, vägarlle bereda j'JJ1f/;t lilMUr-ielal' lt aJ/la lanso hi.to?' :sk f."skare, om hau fdl'llisett, att l de,ts in'VlnareJ al behöfva vi Ju 16k sätt
.
polItiska flå.orna i detta. tall haft. eD af· . gJ.~a· tJri1ier alls, ut.ln trafik&!"& gratt.; ma
raat. betyGm.:s-e i de :f1.es~a län.der. Ener är·' det icke .så oohkan staten i&k:e lItan or-ätt- ,
, Blron, som !tillMr dessa frigo)"s historia visa kräfvl;\ betalning hG~ all~ för. kvad SIO .
fr Bkland, Italien, Öst~rrik't BelgieR säga, endlt$t kommer nagra. tiR gO'ito, &1 kan staman i'6ke fra:mför allt barnet historiskt och t&n' icke hellet' .förbise affil'Ssicilt:ll af föyetaiii t gifna ~tt tacka 'för den- utglll.l, som geet utan -miste· såsom' afiärsftlan .skf)ta tl"afi..
gall der tYG'k:es hafva fätt. Belgten~efiel'· kan, lik:a väl, som 'den en8kilie' jel'D.vä.3legaID j1l{f ]r(),m att nimaa iet" har i aito~ l&l'8 l"e'B.·
~ .an-fl)lit såsO'll't ett JÖl v~r Jlat1l1~ug.1 Det ib~ yt:teTligare åtskilliga &BDlä,rknin. I1uin« 1 den1iR fl·åg~... '~.Jtrdeles. bev.. iS~a8 .g.&1·, .S.'_om . J.·ag..sktille .ViIAa.... t.:tPP.taf 4t.'J...men. jag
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e 8j ; pel, eBär mall. funn.1t de,tta ~and val-a f.ruktal' m. h., att. clet allt föl' läng-e skll~
det med- v.art närD'mlS't j:emfiii'liga. Jag tror 1lägga beslag pi den r~dan framsk1idna tifiu.
icke, att nlgon land i ,Europa, betraktad,t ur 1
.
.Dna sYDIHl'nkt ligger oss 1än;gl~e ~lertan· äD. R~l'l" Wmr.: Jag tror, att ilen tate ta-J
B:&lIien. Det kunde vara nägQll möj- \ laren mi~suppfattat dell an·are talarens i ordlight att ~m.aD:ttäl.1~.Be~g.i~.~'Jll.:.ec1l.; _Sk.·,äne.; nbt~en aJlfijr&n~~, o~h. att jttstie s~a:l. Ban
eB. &m VI tala 0Dl Svel'~ge l de'ss belh:et anfbrde bord,e har f61'ekomma. Den Si81te taj

.ler om m~tlel"s;ta o:Gh RO)·I"a Sveri·ge..«å 'få, 1·1aren yttrade:, att man kulle utealwtamle 8
vi ff&nBerligen låta' jemföl'elsen f-ara,.
. de~på, bur~vida traikens för-ul1landeB srköttes
amma talare, 'som' först gJo-rde anmärk~ Il~itt 61101· ieke. Staten skalle lekeiD1töpa en .
ngar mot för~varande arbete, .och iletvid jernbana;utan att .det ltUDt1,e· visti'S. att den,
JU t höll &i" vid Belgien, yttrafle·: Huru är '~om skitte tl,tken på banaD)' gll:a:eles puu .
lfest«l<lt bos' oss ~ ·Man. har·, oeh det ml slog ti"afikanterne.. Jag trol att den au r
V81'. nog sagdt om.oe eBskUtta Jet-nvägarn6.s 1tal'arens auf&rande var, myeket ftlllgtäindigt
Irlllllanie till sta!S.~je~BV..,ägs._.rne,. lnmna.t ~e-.I 06..'b .~art.· l1~RIY.sauue i fl"&.' ....• ~m.'!1l.r ·]ptip bil'
ett .sl.dant forhållande1 att ·18· mils ske 1 allmänhet Qeh hvar Qet l vl"t l&a
. akt pl en 6119kild bana kGstar mer än ä0· skulle kwma ske fis statens jerliviigar. E
;U u- kt ·istat-sbaflan. Kan ma~~ det~ för·~·tal~aro r_d~ sf+rsk~t~ ll~,mär~~., ·t
1l
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h i ke i tran-: fÖl' <lem G.6'li lJtaten. Jal tror i(}ke~ att n&gOD
och end st del· tl" fike
ulle kun· : i SV~l~ige' hM~ bl1fv'it. 'beskatta4 tiil sitt m
t eeklaig $., att fl t ,. e till landets .d@l'igenom,' att staten anlaitt j61'aväl'al~t utan:
ecb ök ,de de
"älmåga. UDd et' den} 'alla .pr'Ofit&r3 af. dem. ED afl~yd'an om t
cli tu io ,s l lid fÖf) aUlJllaBtrM:et! motsatt förhålland;e b~l· jag ej kttU1Utt ]emn
fr boll f flere t .lara möjligheten i oetnotsagd~
Dl
i'
de ost der och ökad föt.. ~
ku
por · arOI' längre sträckor:. He~'l' ~ersGlo,v:, "Jag .be~ bHJtt att Dlea
or ie blott i trafik·antel'BeS t ~tt pal' ol'd fa b~Bvara, den slstetalar'll. J
äg
l'nes ~re8Se' att få i h.m' lika lite't, som llan samm'anblanuat trafibaltOr8llJIm~ID8.1agna. Det antii'd;es äfven, at.t keD ~ed tr~fik~nternej oakta;dt det lä, ran-"DdLDIfalll1j-g exemplen pi sammAnsm.ält.. f ska n~ra ,a'ttgö,t'a .de:~ .då }),f1"Q;ftkBfl,~· si hä.
a jernvälta}' bev-isade, att,s·a... persDnl:fierade·s,. ITa~,~:täldes ~la;Dde tok BVa,·
:......:P1l.ltW·IUg'
k-ett icke derf'Ör, att de. randa. Men 3ag Vin framhålla, att samt!·
tro fik Btef'lle, utan -emedan jel'n-" digt som Jag likasrom. 'a,e:n andre taiaren i .
II nit sin fÖ"d-e1 deliJ att stöT~e 1~rd~~nA'eBo~r, ~~vel'tygad) att. »~rafiken. ~,tin~i··ltn'~8komple·1'
p,s;tltt. Det il' ietta lädet Gell b31ld,6t en sam,maflsla:gB1D;g af 'Fiddu
g Ile och . icke· att sdka,- öl'eby.'g."ga lie'.·~.n.' Va.gM,
.' , '. ti~l sifir.9~e. kf)mp:Z~xer, lemn.,al' . t~afi.
r &11
sldant. D,et Ar såVäl Jern... kend~rem'Ot . fr~glln.: ._ stttfbSV'(Jl1IlJJr e.l1Jerr prwat..
·. ..rarnes so tra..' kante.~n$.'.. fO.'rde.1.,.. atts.t()i're l. haft.or.?, fullkomlIgt- Ob,_e.LSvarad.",. I iUnp-lIultte
el' stadltomm·as, oeh medlen att vin., ha,l' det. vittnet. iDglJnt~ng att, f.&l~äla. Och
d
är hvad m·an böl' tillse.
: 0'01 cl~n punk.ten är bär just fråga.
e si te talal'en fålde n~gIaa nttryuk, som i Deremot är jag af oUka ~ening mred den
~ ntecknadet m.en som mycket starkt r siste talar~ni i uppfattning af den sQlida-ritet
.IJI,IlU.Dll & ig om nigra yttranden af fÖffat- i alla iIltl'esS~n oeh till samma gl'ltt!, som ta·
tUI ifr a omna uppsats d.eruDl, att laren antog ftnnas mellan samtliga ett lan
rna fö.r et', nvägarne dl'abb'a andra.f inbygg;are. . I ett s~ stOl~t, till na,itli- och
8lt.LUclTa4ral1~ie in dem, som trafikera Jel~nvä l föt h~ålla.lldeD si elikro-tadt lands.om virt loch dl-aga nytta af de-m. Detta~t1tg~'" ~ ensåd'3ll fnll&tåntlig lt"st:älJiI"B~t i in~tsS Ii
m. e jag pi det lifligast.e 'bestrida. totänkbar. Jag trol~ 'ViBsel~l:i'gen som hall, at
t är jlt'St detsamma SQm m·an ville ~äga., ~ statsverket sk&ll" i fra-mtida. lltvenltling f,
v . 8 . nlliver ttet äro tin gagn blott fÖl' igen as kos-tnade}~, som. la.ndets i~vl:n&re Bl . om besöka dem, ooh ttt om staten 'be-\ älven de ,so,mh@ 'i .Ha'llufanda Gen 'ViI aldli ..
j
UD ·;ve:rsit&ten. allslag, så s~er' det på l' komma j;el' äg närmare än' 30 mn - l~
Bd skattdTtg'andes bekostnad. . J~g. är' af "ned på jel-nvä~al'; ~6n Jag tl'0'J' ,flCfiA, att
n le mofsaU' åsitt, o.eh jltg är lika varm t under den ÖfV61'gåbgsti.d, hVJUi vi DU il ,
f llniV&lsiteten olm 'afjernviga'rne" Sta-! hafvai~-v-änarne i .11långa trakt81' af Bve..
~"'
h
)Ji§.nga storainkoIDateI frän olika rige känt ock iänn9. f0rtfarande, att stat.
ch hör använda, dem,' ~,. &~t~e befor~ra uttaxera..t . p.l . de,m, ,direkt.· Q"Cb il[.dtl"e~t. '.. n
· tratikeu int e
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en,a och. det andra. .Gå vi till bot- kanske e.j så li~n del af bvad ·som ltgår tU
eD, ,så månne, ie:ke Jnstj-el~nvägarne,~ bered>and'G a'f :fördelM, som icke. konnl1:& ••m
i tlnu att gagna sÄv-"ftl det" ena· sonl : till godo.
.
/

Föreningens sammanträde,' den 29 Oktober 1879.
P ~8tG'kOil,te:t fltil senaate sammaatridetju&te-: '. -rtekåll f~lamt1~äQa ni~ot :niTa s&«:ani ieJt lli'SlIl
r MS..
slil. Jag be~l del'iaif' om ursi,kt f&1' ~~t'beteJil
Tin l\~oom~ter ~f' :Fereniagen. ,invaldes:
iflr~6raA"&tt. 'kvtlk~t) eDU~t kvad j~g 'vl«ar
RerIa R~kt~t o~ R L. 1;>411,m.
brtFPa,S-, ,~~116n de;l:b&r~l,.,Ai.Ul~t~
'>
GrefveB. iltt 'Z7jt (Jg;ril:il.
. .J 81' aamnde,.att. ~Pf>:§tf~eJ'Ba JlB:gåeDclreRl>&~_den J, .J!l '1l'ranckl.
,Wtid_ S'k~~itie~,ä.l,()k~~j 09 d~
»
1):0
.RfJli. Frl/iiek".
· kan mre4 stOt'sta sk111· &1&g!8'S, ty trll oeb m'"
) :Bl.uk~si\<&aren.:J. R.G-:a'Qeli~..
lett..
'vigugt 8tille ,i laMsla.gau, tmlli 48t,
» Frtb~ltr~ a. J!~ L. B(Ji1t$(ik11!Jl.'
, }h~lk&t .' (),~t1lila~~t,hV3)'af .~. ~G~tlDg~Dhl1~ att
Rika4a'imanuen ,Oarl IIN't~s8M.
llefva,. l't}m~~T leke ftdl~tantllga Ur-pl,SltlB\far
Grtifve U. Q. ~RiJsen. , , I ~ ~.u.lflkt!lmstm·,. ,~~tiI.!eke, emot'~ G1~tJ8SlaDd~lA"1ld~n pet Wtltsf7~(J,m.
alll.3l1e . skatter ~n~()1·~ed~,~BaU itt WBl':
H., . ..:"; . "•.. . ." . •... : .... .•.. .'. '.; ..-"., .. ,'. ~ 1t.o'DllB'g,en 'eget' lefva af· Upsa.-la. itl, ]U~B;g·
... ä:Ee~i~?",~~(;)511_ h~rl' Doktor R. ~iltle_:r&ntl g~s 0911' 'i,rli~a'- laga utakyldiit' afsjlI.t\ lani.)
fol:)}tmie .f&te,e:rag .
ilet. äl' ',allt' ltvad m~n fl,r 'V;6ta~ 00&.r
i
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8Y'ri~sbttevå8ellde
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Ilitgettvid~e.att~n..!dief3r,nigp ~(Ul'
ny tangoa, -\'l'tom
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v.m Bärfi

m~6J: liRen.
"
..
lblhk hiitthMniS~ eI~,~~'
{lne Hel~J~aitt .Att ma:d:ieJ,~ ,en l'ed6gö- .baDa·' laadellet" . 11a"OO lDlal1'des 8It\611 $..g
ltel~e rijt· det ~l'&Jl1$ka ,skatteväseooetlllfåejr.·,em0t .K;OJl}u;Qgen -Gen· han .ej fÖll.är· V~l'jfa sig
m~ltid[eB ill f~reJil'8Jlt .m~d .hv:arjekarnda sv:å· .annol~le4es-;2':() . riil- han' .vill· bortgttbftl aou

•,"

,

p
Itiglrei.fer". 8J.,&itl._'. d[.e... 11.· . .P,g,.lf.te.r.. ·hil'tl.m.''. ' s;(~)m.'.fö.f.,.'.e~.·IJ.··.~.<i,.l. :el.~,tl,';0.'K.61'; 3:;'.0...nit.'l', h,.Ja.R' S..k.'.:a.l1kJ"rÖJlBS.....1'
,}l:,iliskl'ift:erna fl'ån tienlla tid, äro-' rila eriks:gata Getl 4:0 nät- han b;e}l<Wfvet ~;gla
yt.a'.st få _0eh itel'j;emte.B\yeket kB~PJla. o:eh I'$in..a hus (4. v. ·8. fisten) och Upsata id.
9fMls\äD~.dig~... ~'.e:t.: ft~e.s., "bl1l>Dd.. a...fi8tlteu... r- I .. ,.~. d,an.a.. ". ·f;.:a.ll ,_. $k.:all.. 'bl.'-'S;kf))p ,.~.~h 18.lfDll.B ·af
]t ,1<1«. Bv-J:1ka ar~ fötvarnd\6 frin Tål'm~ . hft!"·· lu§saga l~mtesex h'6irnan .,eli lliS af
fWtiil. MU' ~,$flen4a,B_innlIDAll.erDko:Jllal.lm'Q~ l:ifV'~rvltg31l,",d h'" ~ b&'
lltferld:~al·8 red~.~!~~ls·~ fi~: s~ttefi~h'ållandren.a 141~ägU~~sf '.. ~Q~a si~' ~UBg~» I af~ieBJ1de. _pl
un4lr Benaa. JlJttG'tt' 'Skat_'rigor@8)(talaj)sJu~;ttet(}rtr~lla;lld8nal DauJnal"k u.diet! mrefcl~l·
töt'DAmUgallt i 'lll\raine o$sltrskU-da )uul;fa· ltidenäl' . $ 'vid:a lyddipre Uttia:lL QeBiml
af,sGim tmi8r J,ll.,deltiden. utiål,dat.s; '@G;h feen egndomlig .tilli'illi;g;het törv81':;\tS l. l<t>ltg'l.
~.i Wl)iI11:.81s1dana. me!' eller' mindre tfll~·t~i'blioteket. bir .j. Swelåt>lm ~ll kaJldtStl'l(t
..niga apPrllft-e1 har mM! ·&tt gÖl~a S:~ ont ti~l,ft .12'30;. t(lJlet. $Q;m LtymtUIX' @u tnänf(d 83B ~lttmg , . tl~iillme",soanll.r töt' npp·l11.erli;gen viÄa bid1'ag 011 ~ ~
fa*talBl.<en a.f !te.·~a Vj.,åt:,..'. m.;e~d,el~,'i. $ .. k...a.l -e.I.' '. ar. -I~' fÖl;h.:~il. la.:Dfdell.·.3. ;i .D.,.t\Dmå.'
;. r. k...p.,rt.'.'. denna .ti.'d.:. DSBlta
JDuerllgtSlQr bet,ä.S-6. 'Det· hlifv'iJr ft&l för' nanigkl'ift' förekomin:el .1'S~m del "af ett ma.·
ilr ItIll, 80,m skall g'öra 8n tvams.nmng af. l1l'lsk'1'tpi, .hvilket omfattaratbal1BiD'lPr af
... ' yt, ftödrälliifft ~tt l~ta· ~f~~~r1~1Jl~~~B- ~ olika . jnJliJhin ; l_fq1r~ ti~er }la
k~mm'ai
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har: -I· besi.kahvarje säJ skUd ert. . 00li' Bil RaD.
~r eD k9m, blefve -ätfv'el1 de prast:atioDm-, som, ltri,f..
lat 1"'1 i
kön -fl., Till ~ d~S, nlgot dl·ygal:e in elJelst. D4il 'll~j0j·fe .
. 'efa11 .: bODOIll innebållet o-ag.. af Il valj~han.åa uatLlvaliel', ·s:o·m lemn;a<1:eli fö·r
~~;A_lt&1r18ltti ooh , t tt fil klara. Seder lel·a ~oJ1tlngens och l·iketsbebGf.
pp git
f en Boand&B8k. Den andra gruppeJl. af 61~il1arle skatbel·,
t,~,~LJ'I'JUilrtatIJ1Ilr8, Joh' DO
Ste DStrup. lIan 'S'Ö- som. o.mtala$ i monl1n~ Valdemars JOil-d'Öo{)k,
t
mot g~lerJ ·som. Pa1«d.an omfattai· U6 pers9nliga-arbete,B, .SOilll uaenå
t lätt kunna ~öl~kl~raslt : tarn~ vO~'opligti~e .att göra fÖl' rUr~8 ~ $a
t l'b te . s~m vlsset"l.lgeU t oc-ll som me'd ett ,gemensamt Dt:\mn kallates
aklig delar 8g'fms.kape-n ~inne».. Derme,d af~å,gas arbete:n fer rikits
_.'
oJfalJlJ[OIDlli J me b ars tillfÖt1itlig" ./ försvar. och vid konuugelis g;ål'Ciar sa;mt h varj,e·c h )·ättigh.et att b8tviia.. t h.8Jld~ bJelp, 80m han hebitrae på sina re'9.,
omm emellel"tid ElD Bl'ån:wd ·mfedde- J.Sås6t1l auska:1ia.ntle af .hästar m. Bl.
'·1'0 af virt för lltl~6dallde ~f· ,Den 8i~ta 'gl~n~pen benämll6S »-11dtBg'J.
katte.för 11&.' na i JJan<m:31.'k.,.1 F.. O.lk.. 6t var '. Pligtl.:•.g.,t· .att
l.• land;ei's f6r·
vi för SV61"ige iessvärre s·aklla en· sv~rll Far8sktifter i sådant af$eeDJ<i~ Ullas,
i g, dl i .edtdtidens l~g&r fär hvilka doek alla' .gälla baI'Fä~·d8,t tll1 sjiBA
nd
ordin· tie skattel"Da, s:å'Som' Jag:1 Folke:t·· var ~kytdigt. att, nä;1~ kOn',U&ISili al
nde, . 1'0 ytterst 0., fullstän.digt .om:t.~-IIl)jöd." b.ygga, utI.lusta Gell -b:~.m.:. ·8itlfta. 'lu!il1·[ål··
aB det mÅ:llttuda Vtll·'R af ·,intres.se 'att tyg. I <Ietta .afse.ende var kOIUlugftS ma~t
ti hjelp af konung Valdem8;l S jorda'bok'l icke af lag ·begi·äus·ad. Man teg d().ek f6:r
a iL ,oeao'm 0$ de ol~diBal~ie sk:attetB& i j gif'vet~ att ledin,g ieke &kul1e ti't~A; Ber fLn
'::I.I"IU.I.Dllcark noder samma tideJ~ymdfl eB.~åtlg. ();m
å-ret, och m;aJl såg gerfJ'., &tt
ordlna ie sika.tter kunna iIUI~I.a'å, i. det. i:ake. ,sked,de' .alltfÖr otta" Emeilel~tW bekllfvudgrup'pel\ Brämlii~ll ~St.i»., 'ill11e~'I. bö:fde. konungarne . ö·\{åde.' inko.mtl't6;f 8nn le·
h tIe iag». Det v&i den 'tiden sed; 'att. dingsafgiften bl:e,f snmningom permanent samt
D Dg " ·'O'IQ. iCKe hade en bestämd b'ufvud- utbetaldes hvarje år.
r te &mkring i landets oUka. delrar.
Des:satorn före.ko;mmo t D,anmal·k »6; ~ttn
manbl11ningen dem emellan Val' dåi:eke tid ~kattel'J ·80111 icke kunde p~Lläl'(as litaR
tark Dm DU; oeh konungen:s närva'ro folkets mectgifvalld@.
e .1, . kilda 11t)),.d~(}1·ter.a kråtdes .fÖl~ rätl:$~
IllomSvertge Qmtala.så~ls i lågal~D'e Gen
l~t,J;'''flrjr.niDgen och var 'dess:uto:Jtl nödig, på Get dAls i hvarjehandia, 'urKtUl:(ier skatter, som äro
ng Il måtte kllBna taga kanaejam om att anse'. 8åso~ orc1ill.arie',.. ~ell hvil'kR, s:åBum
t..:,\i;:;:;~,'''.I,.ftt'lI.ArQ behot: När så konungen kom till en nY'88 sades, icke finnas på. n:~got ställe i
t, pligad-e lian t~g{\ iD på sin der belägna l~rarD~e samUlaDföt'd·a.
För: landska.p'eB i
f(;u~:.:~':':-}~jrA:pd a.mt ·af ortens. befolk.ni.ng &~Gttaga U'n~ Sv'eä-land ()mtala'~'}) SIUUl}D:årl», »IeftllD«d1a-ma» t
[d~<·:..;:,(,~~.111 lInd>&r sin vistelse d:e:rstädes. Ett så· »sketlpsvist) .ooh~ättarg:ät,d» •. Des·8'Dtt0m.Blmb\fJ~~;~LIlt
;,erhåll kallades i Dafulla.rk »n:attllåU». nes föt' Upiand '·~tillg81atnA». I Ös~el~göt.Bd
f~~,~)I!i~dJertid }t6ste kOtlUngal·ne icke så flitigt, f~rekom$a »gengäJ'q) 'och »±edufj:gr$la:nra».
l1nd~ hvarJe år' besöka hvarje del ';af Vestgötalagen om.talal~ två ol'f1inari'8 sk&1itel',
rw,,~,:.t1uut&t.
Derj'emte kunde det ·bän:.d'a o.ch hände n:ämligen »:~D'gärd» och ) allm·än·nings,ijl1e .
h med ganska. ofta, att ku.ngabesö- Je.mföl' man na dessa skattet· med de ~är
till t61jd 'at det 'StOl}8, antal.pel~SO;neJ·, ffit'· Danmal"k· o;mtalade, nn~f}r mtaA t;i~ll &11
åtf'lj4~ kO'lumgJ~lilnet bl~fvo' för d~ säl·.. början, att geng,ärdeB 'f'Svelige m:0tsvaI1~r
[:WJ,~~~:'~~~lQa OJ·tel~nas befolkntng ganska b:etungaDde. 1dan~rkal'nes' Jlattbåll och stn:å. D"t v.· en
sikte niri &stadkomm,a, lä'ttntid genom. ,gärd; som folket i en bygd utgJorde. till k.ot k«)IlRJltg'OO sj:elf vidkällnas an del af D:llngen vi4 denoos bewok. .Det är "uska
rna. D6Ima oms1:ändig'h'et i fÖl~enil1g egelldonl1igt~, attgengärden. icke &Bl'tala.s i
d att det fÖli kOllun.garn6 blef a:ngelä· SVtulr~land:ens landskapslagar, ehlil'u m.&B mitt förska1fa sig &n' de.l ia1tomstel· .fl)t' st~ a;ataga, &ttbnunrarne der åm~t0' .m..
tarf. hade tfil fäljd att· n-attbåU&t små.. mJj; räl·tmane!', $OJn i landets ö~n'iga
förvan·dlattes till eD. årlig.. afgifi, kal- Uplandstagen, 'So:m ärmel· syst&mati'Skt' re..
som :tgiek vare &lg konung.en Ko:m dllerad in näg(j)Jl' 'af ~8;ra Ö:fri.·a. ludskallsD,at synes hafva ~arit reg-el i.: 181'811', omtalal' . g&J1gärd blott s480m :tA p-n-
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plbj'cI'6S" att· n ar en l' t ·el' 0nlig. Man h r
I
h l'l ftck n ,bära gengärd. Om konungen' skål att antaga, att denn grund da t: al- g
. mne ilrenting. Det synes, $å ID Dl' rl hednatiden och .tlr i a bsnd
~ ;t
ngär4&D.i ftessa trakta}' gömde sig und'el' konnn:gen var Hll'estlndare rdr de för bela
BämBingen }) panll.mål». I Vestg:ötalagen riket räUalld$ offren. Det Vi6M sI· Dämllo
ifv-en eR ständijf afgift 'ul}det" namn ,g'en J att otrerfilreståndare emoltogo en större
llmänntllg~Öl'e». Namnet pä,millner o,m ellar mindre atgift af dem, se-m an·.wes haf
11mb inrar, men hal' med ,dem, intet sam- ' fördelat oitr(fD inom ett difStl'ikt. Del! äId $a
nban. Ånm"nnit1gsöl~e Vlll' en penni.ng- llppgiften om en skatt i EJ vel'ige meddelat
ift~ om, erladti af alla män i landskapet. att den var en personlig skatt; 8o,m p~la_
n lB'Otsval'aS i ,Svea..landskapenaf ättar- af Odin och benämndes näskatt, efter ,Bl
,eD, hvllken likaledes var en panningaf.. den erlades af ,h 7'&J"j.e person. D~n nya kritiken
som beta14es pl pel'ionllg f:l,l'tud 0011 ha}'. icke v lat ti1161'känn,a Odin karakteren
o utrick af k arje h\\ltdal'6 sanrt del in~m af m~llniska och, slledes i~k,e h lWl" v~l.t ~l·~ ela, as pi l;öllderna" lfven i vlrt lan4 känna någon skatt valla af }l()J}6m påbjllden.
skyldighet att deltaga i kl'igs:flrQer till'~ Sä myeltat ,fram.l!" d;Qek af beratt81sea tt,
~ ,ellel" 1S01D de. b'eldimndecs,»konungen'stman pi 1200.. tal~t ålllllållt ara lig, att .le
ung fål"der'. lVlan kunde här lik1u~om. i fdrsta skatt i S'v6rigl~ varit en re. erson, ark blifvil. bfifriad del~ifran. ;cun kun(il~ ,lig skatt. I Magnus Ladulls teStRBl6Dte f"öt·ei
fall fl~ik,ö,a sig. O,e~ h>är likas OlD, il kommeT åts:kill~g~ legatet·) föl' bvilka ut});·
nland t bIef ,d:enna skatt pei~maae:Dt.' talande anvlsats livaljGlumda skatteinkom l'
tteD kalla'Ci~s »lMl1'n~siama.> oell har tyd... och bland d'&m en s,k:att fi~ån Veatmanlalld.,
n ieke varit allmän öt'vet hela lan«:et. sam kallådes näfgäldt och som t,tekes kava
t finnes bl-et från kGunng M&gnu La da- motsvarat den äldre nässkatt.eu. Ett kOJlung
, i 1l1lande eD. tra lat med go,tlåndin-' Bu'gers b ef. at åt l a16 o.mtalar n t i· t
"a·, so_förut vat'it befrtaie' fl'ln ledungs.. (inom n&rra hirIA i Ii tri ö&telw-itla;Jldt hUl" .
y :gbet, men ,Bom nu fttrbl1.lldo si~·' att fi)l~' vidlt n s-katt bsnämltd ~skatte,enning
ul
a je 1r erlägga led~ng, bv-ilken dock skulle" ut(' l~red 4 eller 6 gutniska penniug"&.
kenullgen ', beko tJlad· in'<tUl' landet u,pta~ ~ KO'I1l\ll:C61l . (i;rklal l\r, att skatmn skall a1Jgl
. Uppgifter 7(lm fl6 inOtll d~ ,olika land-: me4- 6 penniagar och tinäKgerJ .. att, aedaD.
pen för6.komDlande $kattet'na fil' man, för- d-etta tvifvelsikrttpel borttagit tie borde ara
n· m·tir&~t från de frlh.tsbl'ef, tom kO'llungarne': vUltg;a att eliägga skatten).TiU de «dillarie
'd e te' allnan uttirllane för Jtlestren. Deri l skatt~r) som ltglngo,. i Uplan1l, höt
epp .
hete: 'det, att klo,strens ~rd:alt befriad-ds flt» vib~ell», 80m utbetaltes i ~ &årskilda d~l- ";
afgifter till kl'oD~an, ,$ås(!nnexemp~l hvarpå; och den fjal-de Ulan s alle utgl, eft8r maalireD, IIp:p1~äkna:s två eller tre slag af sk«,~~, talet. E1l1igt samma skattegrun4 &rlad&s
1. D&l'uti llIld;aJltogo:s . dock ,d$, e-xt1~a()l·di· {äfv~n ättal"gäldeJl ooh :fl618 andra skattet'.
iaJ" e skatterna, frin hvilka dea~dlige' vaR", 'Slnn~lligast undel· medeltii HS im tid vi',n ioke V{)YO befli.ade. Upiandslagen om-: sade sig stor benägeBhet att lltkräfva sk'atte
tal.- Ifv8U en akattetitel, 80·m. kallades ett,er tnalltalet. Emellertid fans älven ta tig• s.ma) 0011 wm.·.utgiak nl',ed' i(}1te rblgA ,l1~ts8katt. Vid ,811 tid, som i brist pi, urFör );lv'al~je maR i Roslagen eIl~d.es ~ kllBdet.~ jaka' kan närm~re b&&tåMUlas, än att
Ii ,eB i tin;sla1Da 8 Dml ke ~sm01' ~b 1
.infa'~lit tÖ,le ila W tOt ·s'k m-kUB lrt .r peJlaUrcar. Man hear samm&Dstält ,denna -1 tid, hala: mall Jöretarit sig att i lanti-ets fil
t
ltl~ letillgsskyldiperen, för min del Il befolkade dela}' uppmäta jOT46genaOmarlle.
r ag ieke denna. föl' kl. :ling .vara follgod" . S11unda blef törre delm af den ',0'1 d, som
JAg '"re••ller m:ir, att åenslfm'm,a Dä;~mas\ lydde ,lUlder Ö terglit1aDOs btlilrga t,a-~~.md
r att jemflta me:d 8Il på Isbl/lld förekomc. i ocb indelat! i s. k. ,~ atttlDIr&l-». Ord~t attuag
de .katt, benim D4. »ti~Sr&ra$p~IIning,arj,. i b,6t,der åt~ndedel och innes äfv,ellåterglfvet '
18104 var hY81'a~6 bond6 ber~ttig~d att: med ett,latiull&t DamD .r sam.a betydelse (ooto-tag i lallustingets föToondlmgär, blott han t nariui). Men i urkundm'lUL, ifth6S t'6kB uåg&B
.ade
viu atg1ft, m,ell A. a.nåra sidan 'be- l uppgtftom enhQten till essa åttond.cW ,r.
• ~ kan äfv6Ji dengtm6m fl"ån skylAigket t Ril'om har 'maa b it åkiljakiiga !Moln,. .
a tinget.
För min del hll1e1 jag ftire, &tt attllng
afsee
pI, er_nden, 6ftel hvilken delsa' l/S. af en gammal o.ch enligt bä~'
t
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riD.g af j' 1'.11. gS,daa .nya vlT'ierm«ar f)'ID.
talas 'le estä,des. En g:log ville Bönder i
Östef'lkel" komma i/tin sia skatt pllämplt~t
sitt~ Da had~ve1'8k&tält eJ!. fal~k v;ä~aetiDg
åm";k~ni'Sk6pens g:ird· Tulla ·oc'å -de a1dtilt4e
a hÖJ'·all var l/S af eo by. d61Jemte eftel'l;t, att de bHf-v.it l<Je1tad'e a;(en illvillig per..
ett omtl.tie af Vi..8 bestämd st()'}'lt\k4 ·SO·D. I Vestel;götlauds lag omtalås attRnl~8n;
g egal"e·u bad'o «lel i byns tomt, llter.' lJl;e,n i gajnia handUn~ar nämnes d&l\ s1vidt
g, Ogh. d'6t Banes bestämda 1JPpglft~J· ;·ag. vet.. icke nå,~ougärd ta-xe:r-a<1 e~te:r attug.
te
·agen., att attungen i 6B by ..akull~ I Smiland omtalas blott· })g~ård» och i SJ&ane
a' å ut sitt, att Ulan med.· en ,'rnåttr :för~ kommer uttl'Y'cketbol, - lik bet1~aD«:~ lUrad
om fem alBar u.p'pmätte två längder å bGställe' oO'b p'å latin- 'betea,kn:a-dt m~d Ol'4et
eD, hvilket s§LllDått upp·matta afs.tånd )1ll,aR611'S). D'et 'v:is~l' _si;g att oJl'net )~'01» äf·
e utgöra att\tDg~.ns bi'edd invi~ byga,tan. V'en val" en teknis:k term, aå att d~rm~d al·
· pi. d~tta sätt att:llugen iakce' blott. var lis Bå,s. 6D jllttcirymlQ af vi;sst yttB-n~häll oe'h bet)
by, tan äfven ett 'Visst be8tä~dt y'to: lagd m:ed vi'is ska.tt.. Q,m Vl. g;å tiU~aka
1lJ;;':"~'·':·.-lIi • • f', iL det lätt förklarl1gt, ,att :vid. fortgå- till urkunder ,från d:en. öfri~a ~er-m\aB~l.av:el·1 .
odltBJI' hvarj:eh:anda förhållanden blom -d,en vid s,am:Dl& tid, så 'fiåua v-i, att i Fraak·
unde inträfa, 8Dm hade. till pifölJd; l'ike '«uJit;talas lu~dJer 1100-.b&let li~~D;keter af
~B fick Iller än 8 attnngar. För 'öfrigt viss' &tol'lek unGal' namn af manstl'S" Ä.fveB
·et alg ~fj;l·. oftal att byal· best()'(io af;8' der llad~e Ol"I&t $:ålreQ~'S~B te kn,rsk betty,del.8.
It,,-,~.:: ..:_. . . . ftr f, för att sådant s.kulle kunna ~ero Bfter Jorclens iu4;eluing i ,mat"k- öre- ~ell 8rn tillfilU'g~et.
·.tagslau~ utgingo en del skRtter sisD,m t. •x .
~ala:nd hade man en annan bldelJiis:g's- d:e tre förstå d,elarae af- 8kep~svistelb
d ni#ml. mar'k·., öre' och örtl1g·s1ån,d,inQ~1·
FÖJr det. tret1je -ft1nll~8 föm:ög'8nh~sik·&tt.·.
t 6'tl efter myntso-rtern-a. ~ndelAil);gen Fö.r en sl.dan förv:alldlades' i vi~s mJhallmöl1de det·pA, att .man--antag.it, att den jord, n,inr$'~ret, hvjlket lIrspruug:ligten val· en af;rtft
, Eu'e vätd en mark silfv6l", ~knl1e' feniJila af ana mi'D,m.en 8ea~rmera 'öfvergiek hll en
ka DilDg 1/2d:af sitt v:äl"de' eller en örtug. skatt~. 8o·m hvtlätle åtminstone icke ih'81kt pi
t aDel! Mi egendomlig h:andliIlg, daterad ·'tastig:llet ut&nsnitlJare - k.an m\a.li sig.-a 2 0-00 s~m blifv'lt i hist()l~iell benämn'd·. pK fÖ~Dl0'genhef" Det h,eter nÄ1ml~gea i ett
-, . "'r,:.~."rllKe Ildsh61m$ m:ätesb.slut». Man ser d'e1l tillägg ·sO;m fÖl"eko;mm61" i&n l"edaktioB af
varM laBn nigon gäng I.berQpad i -hi· Yestgötalage:il, . ,att gen,gärd oeh all:rJJ6rmiD~ '. f~;·;:t·,:1l'b~~"llkl\ arbeten.
S~dantho;l'de dock ick-e öJre skulle erläg"g1ls .till fullt belQPP allenast
!k:e eftm dre omf&ttande ,ufld~raöknih· a(demsQ;m. egde 3 mark i "husdjur Gell 's'åt<lje
ID hib~i()tekari.en Styfi'e', egIljlt den'na .till e'n ö:rtugs' värde.
r:·:I~.hDd ooh .hvilka tydligen ,ådagalagt, att . I D-allmark vis~r '~llr ~nael' bÖ'rj:a;n af 1300~" ·~'~~.UlOlllB1''gen är ett falsål"i am.
Den är till- talet ett bestäm·dt. bemidan:.ae att iB.F61fa Mia;
·,~.l..:.~ ....,.~.&B u.adel' Jahan 111:8 tid för att gynna möge:nhetsslul:tt. Konung Erik Menva,I siUrte
a·s allJle:ktel'ingspl~ner. :per säges, .att åstadkomma (len fö:rilldr"ing att lIppsittan·
at glllnd skall vat~a så stort,. att man edet 'af krigsakepp SKulle tillkom'm.a ick.e ett .i~fit
n .&1 en. tunna korn. Uppgiften omt·åde al' .laDdet utan personer, 80m hade en
lalfd;, men. dt man derjemte 'velat på- .viss inkomst. ~Denna nya p,rineip $yse-a &Jl..
<h-tng- öre.. --o:eh m,&l"klandet linder me· d:ast några få .å:r hafva varit tiltilllpad. i Dan..
&l4tig ha€te11 .ge6me~1'j.sk 'oetydels6, m.a;l~k~ Map hal' äfven iSv61"ige .fiel·~ exemall g!tt f-ör låugt.
Att, en viss pel på fÖl"m.0.enbet~akatt. Det fÖreK0m 8f-t11
tRI gl-Ulul fÖl- t. ex. örtugiandet, extl1a skatter, SOlD kall'~fles· »markagä:Jd~),
·......IIII.III:~lIIr af ll;skiliiga köpebref från ~l<h'e· ti- icke' del"föt att de utgingo .efter mar~t-alll.taB
v i iilJarell till.k,Qparen öfverlit&l' visst: del"för att de erlades -efter viss, för'lIl.oge1lhet,
, ug1&nd »tell.ofd'ray· af ett visst antal 1~fter Rvad m'au hade i mark. Man. $:&1111e
• D~!ta bev~isal" att ~t'tu~ ~al' ett !t··, klln~a.. tro,att.~ d,~t~a bet~,d;de ,mal~~lall\d j~l'-d;
Det al~ ty:B11gt, att 1111 falJd af Odl1B-I' men afven 'stäael'D:&, för' hVl1k:a JurdetalsboDl .'&g itf.'veR hä~ e,ij:räBdriD,.gar.,Skul.le räkrdng icke kJl.Dd8 kOmm,8i i ·f.ri:ga,. e;dlD;lfi;e
h vadan; nrär eR BY .sk~tt. p§,ladeB, eu sådanakatt, hvilket visar att $:katteD b&v4Rdirt att ftil-6taga ny värde.. räknades ,e.rter fdl·~Ög~Jlbet~
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man lUlder ,origABgen af med~ltia&n eanci· ~ na betydligtegrad ~h kiD
i 4ere atperasig al mycket Hm möjligt~
: seanden 'vls. Det är re'd&llntydt,
aHKed afseeJlde pi extl-a skatter var före-! mqgen hade skyldighet l:tt för kJ~onaB1S rii kritvt, att de ftngo pMäggas för vi$& ätt- ning förrätta· msa arileten, fuTtskda koB1!Ul-

i

d
l mea att dertill- erfordl'ades' .en samvet"· f gen ,och -hvad han f'Örde -med sig på 1.01\
Ii B mallan konungen och de skattdragande. De t ans.ka1fa hästar ltde:m, som reste i kDDunsen re haGe rättighet att pröf1a behofyet oeh l' gans ären'den, n~l· ,kODuUlfen d61~om raf betilmma. huru mycket skulle gifvas. -D,enDa lallning o.-s. v. "-Detta sl~g at skattel· hade
UDde handliaggick i'Cke tinvaga på samma for~· hittils iata 61"·fol'drats så ofta ,i Svel~ige, Si}m
,ena sätt S6m vid Väl"a 'riks'dagat', utall del"" i Danmark,bvarför man rÖ-lut bir ieke fäst
"d kllnde personiiga förhållanden spela en sig mycket vidodem-. -Nu deremot, när råsten
be ~ anie r3;1&. De- extra skatt81\ 80m (lm· upps:tono i lande~ olika a~lar, 11"tOg mall
tal i l&u:dslagarne, hafva -blifvit tilläm-pade' den gamla g"l"un.dtanken och utkrifde af all ~
ler.e p,llger i Svel~ige~ Till demhöt'de i mog'8D fl61'6- dagosv6rkeu för landets befäi. ex, Un,- 80m ku~de men. folket-s !tifal1 ut· stande. 'Så tiUgiek äfv'en vid städernas be
äfvas -i'd fientli,a anfall; en_sådan påbj-öds f fästande. Hädänefter då fråga om extra
f llertig'arDe Etik &c:h Waldfnnar 13'09'. till J gärder fit- _8å4aa1; -ändamil uppstod itv rUtts
,
ingarnes fQ}·stäl"kande. En aD-Dan sådan! ulldelilana1ing-al~ne der0m lt ool'gfugd:al1, hvil·
a t utgiek samUla år fÖl"- ~soldande-'a:f fl·äm-l ken naturligtvis' ftlrmådde på" ett eller anat
, ooe kri,gsl()lk. En annan akatt uttogs 18,20 sätt l1t.öfva~Jtsåd:an JJAtrYeKDillg1 att de s~att·
för inlö,sen af nigl'·a fästniagarJ som b&fu RBQ' dragande ~cke kunde vägra.. tltc~n mAste ltag-a
sir i lIpprnrirkes häD:det"•. Att upp:räkna dem sig s.kattef, - som ~öfv-erst~o d'tn-as fölJBåga.
alla skulle kl"äiva a.llt fÖl" låD,g tid, ty de Så 'utbildades ett tillstånd af nöa och miss\<'
,11adrt\s. onpp;hlirligen, hvatl~n klago,mäl ofta ~ aäie ilaDdet. hvar,ar lätt -an f(jl~Sd,s_t hUltl
por " En ool.l &BiUtn regent erkände, den _En.gelbl~ektska l"esllingen kliade iun&
, il, att sk,atterna voro olidliga, m~1l föt-kIa- s& stOl· anklMlg i lan:dets ana <le).:u-.
rade .ig icke kunna -hjelpa det" IMagnllB
En' föreställning om (11"ygh,eren åf de skatter,
ri ' aons bre! 1336 sägel" konungen, att ban. 80m borghöldingal-ne trtkräfde, lemna cle i
i, &tt mån.eD. fått fÖrr d.e dryga 8kattern~siSchw~l"iJl förvarade rakeB6ka~er, so. tUlcl~l'
skall r1 irrln' -sina gård:ar- ooh- hanbel_" dem i k:onung Albre:kts tid 'fördes af 61l meklenolu"gsk
lterv inda, men . tillägger på samma gång" att jt 1"1ddal'8, som. hade Nyköp.ing:s $l,ott j ~di'l~n:iDi~.
-iagen i landet ,är svår oeI. för,behäl1~1·
Den ,s·kattdl~agand'e befOJkningcm haj,esml..
ig" att. alven ,ha."da~ftel' utktäf~a Vissa, extra Iningo.,:m . fÖl'miD,·stats, .. till.. an,-.taleti. 4erigen~)m
ordmarte skatteI", SO;ffi omtalas l IaRdslagen. i att allt llBI~ komm91 B.tnj-lttaBd:eaf elen s;katt&
Att konuDg bortgifte son ellet' dotter före- if:rih~t. som var tillförsäkrad andliga och WJ'Wa.
om ieke ofta 1lR4erSveriges medeltid, bva~11iga frälset" bvilket sistninuitda tl0(Yk &tog sic
4&. extragäfd föl' .-sådant ändamål. eudast särskilda fÖl'pltgtel8el i afseende på lalldets
dllan erf01~drades. Oftast. f öl'ekommande vore· f~U"svar~ Mall började slutligen blifva_ orolig
d,e l:är'der,sOlll gälaa landetsfö1"sva1" Qch Iijr.. öfver n'älsem'ilulens ställtlict l1ppl'ep,&«e ti~l·
b· -;t;t-l'ing af l'ik~ts rasten, hvilket sist nämnda tag a.tt slå under sig så mycket SQ,m mej"
.hof ~h6rGpades tJAt -o.ch ()f~a. Undel" -senal'e 1ligt, hvåd'all redan i MagBllis Eri~sS9B,S tittål te arf lS00·tal~tt· då konungamakten till f utiålac1ades' föl'blld fÖl' frilsemän att i-nltöp:a
ftiJ jcl aristi)k-r~tien~ anfa~l blifvit be~ydligt ~ö~·. t~katteg6ds, . ~e.isa..staQganie:n fÖJ'nyades se~el""
'''31"00" ltppki)M 1 ,Sverlge.en stor ;m~n.gtald: mel'"a oeh fing',()' ekad kraft lul~er <lt~otnnrmg
af Defistade ställt.)), sOJIlöfvet'lemnades till; Ma1"gal"etas tid, dA, man V81'kstände m1del~·
~0rmÖtllll8n att innehafvas och fÖl~svaras. siknin~al' fÖl- att ltel-viooa till. kr0DaB gl,l'·
Dega höfdingar ellel~ fog-dal" ttnge åt sig upp-; dar, som indragits undet: d&t v~l'ldsli~ ft'iilsel
irar:et iek-eallenastatt bygga 0011- underhålla; Det ool'j,ade. ,dl nästan se k'ritiskt ut fÖl" detta
fästena, utan äfvenatt- i det ktingUggande; fralse,så att man till-sist mästefÖ'r att fl
otBl"'liet utkrifva skatteafgifter. Landet ble-fi blif'va konung_ -i Sverige tolva att- icke in_nu ,am iD.~ladt i län, S()m ä111!go dh-ekt 1köpa -frälseegtllidQmar till' b~QnaD. Mea I,
unie kroDån, än VOJ·O.öfV8l~l~mllade .åt an· i andra, sidan val" man ao'g.eIätgen om att -J&k
dr,t). Deligenom drag .~tt str'eck ö'fver «en· skatteboJldernas &l1talskuUe ftirmiDsbs, Mist
gamla histori:ska mdelnin«eB af landet. pen- I som maD 1ltkl~fde gärdel· llistan uteslutande
.D fOr~dring var fQr' allmogen ganska m~Jl- J &ftel· mantalet. S&lullda blef ist staflgådt,
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,e de k 1 tt ~ tadgan, ,t a.t ' r, att c1tl:t fete alltid tille egda mer j&rd~ in II afp11 tek syJillerligen väl ooh tredigt.
~
'tV be uteD.Elj:estkulle haD anses ~
Under.~ pd:, då. m~ni sl månra afHeena :viklig~ slagit nnder 'ig n~()t af t ftå.glck,' hViUI'sGm varit bäflvu'DJleD sed, .ch
na ingåld,. hvilbt Val" beluft me sv1rt utbilda ny3_ gäT6er ()beroenlie af m'kn.n4! If. Å all,Qra sidan sbtlle j:()l~atlll iete allt- '.~ail.bestäm_melSel\kllnde man å &lldra sidan
my~k-et 1;yokas. En f(iljd af detta system, ieke' un'dg§' att slika bei~eda 3l1mor~D m6,tr
utbiliade sig unde}- senare hälften ,af lind.rin-gar. S'ålunda inleddes under Marg~·
SOO-talet•.. blef att den e.D·a skatten eft,er d't'n .~.tas oon .Eliks af PUflltnern- tid ltDc1~rhaDd
dra utkräfdes. Och man ~ar uppanbaJ'.· lfngar m~ed' böudeljna, .att .ae. skuIle erllgga
igen bekandlat .al1m'Qgen 'mycket illa. .8ä skatt icke in natura utan i penning:l1~. .0Qh
t. ex. 6mtalas hUl~u~om ål' 14:63 ,,1it~räf€l~sl man 's~kte bring~ det del'hän, att hvarje'hiraA
f Gl1dhems hä'ra-d först 2 kor,: 4 111', 4'PlUlQ" erlade en V~$S .-summa Jl~nnin-gal·SaJB,tsj8lft
m·r'. 8 pund fläsk, 4 tunnor k.ol~n) 2 tunnOrQmb6styrdedensamm~ dehitering'l läl'ad-.
,mjöl,. 2 t1inno~' D&:fI1e; vidare 4 tunnor' irr-nevånare.D·el~igenom. kunde en b111igar
If, 4: tUDJllOl"mj:öl, 4 tunno.- hafre; 12 låss . f~l'delRing' åstadkomm·as. ~ån stitte &Gek :hUö. {; famnar ved, 48 dagsvel'k, 2gä,ss., 6 vId p:å en annan avärighet D'ämllgen ,att det
ns" lfl plUIU} hamp:a, 6 öre i ,penningal\ var,' ~ri8t p~ pen:ni.ngal~ i lahd~t. Ål· 141
erltglJtre S lIs 'tunna Sm'Ö1?, .- 1 UDD'OI' mt\lt,' ~rä1f~des' en· Så,(1a"D öfverensktl:m.·ellSe med
8 tUDR&f lir foderb'ästar - hästarne tingo 01ändin-garn~.; men blOm 'kort begärde je tt
bötlftl~a likv;äl föda -:- 30 såll f6derkofD t få återgA till det g·aln.m, em,eåan. 4~t val' tiem
O hÖBJS, lö,far en gill oxe, bva.l'fö:rutom OlpöjUgt 'att aDsk&jfa penningar tRi s,kw't.rna.
flnderna blefvo plllndrade.p~ hval'jehanda I atseeJide på gkatte:u~pb&l~den -var eD dylik
egtielar.. .
. ' " öfv~l'enskom'lllelse naturllgtvJg äfven flTdel·
Bi-rjeiltIte, barif.e· utfärdadts ., ett påbud, att aktigal~e I, ö,mse sido~'. :E?ljeHt.bataltes skAtter
~>l'je härad skulle leverera fyra yargskinn .na i natul~aprestati()ner; oub de~sa V0ro olika
eller, e)j~st betala fYl 3 mark penningar i eftat'. de Säl~skilda 01 ternas .olika 1,;1. OOB lag .m'l!bv-araDfle "lösen. Men.i sam.,ma föt-fatt- het. I sldana ol't&l\ der fÖJlletTä~~vis bosta
iag fÖl}bjolae'sallmogen att jaga. DeR skulle skötsel .bedrats, utgingo sk.attan3 till sto·
eke fi" lltlägra snal'ol'()ch fångävillebl'åd del i smör; i mera spanmålspro,fluesraJlfe Gm'
_
stQ:etJ nv'a<lan..det vill" sy'nas., såsom ,Qm·· Ater i" spanmiJ. Det vår \>esvärtigt· .
ftJrfattBiltgen d'iktel~ats icke så Inycket af 'kronan ·att få deasa produkter tl~an;ap8Jteraae
·8d:sltap mot vargal'ne S6D). inii~ af begär .dit, der de -Geböfdes. Derföre var det
efter lösen fö:r il·eras ' s k i n u . ·
fÖl del' ·föl' kronan att särs'kil:d-t i .era aflArsaa
Kcm.8:ag&'rne hade numera l'ättighet att·ut~ trakt-er fåskattel'Da erlagd-a i penningar.
kiekasina nästar på ,1a,n~Sb'ygden fÖl~ att·
Extra ',skatter voro, sås:om reiaa är JI~.B4t
1l1ul&rhål1r.as af, bÖlld~l'ri~a, Rästal'ne kUll·de bero6n;~le' på öfvel~enskO'mmi'lse m,llan bODa.
~. '~lrg-tvls icke g~äen:samma.
De. måste och de. 'skattdragande och underb,aadli:ng&Wn
ölJo'S af en k'arl; ock bönderna YOI·O skyl- der{)m ijfvel'lemnad;e at slottsl!,öf4ingarlle h.'Vi •
. e- att g;jf\r3 'h.äst och karl·llnAerb~ll. Sedan 'ka' dfu'vid' 8yna~. 'hafva 'sett mel pl .. '
ma.D haft dem hos sig ett dyg.n, fingo -de förd;elän. på det ,al1mä~D& .bästa. Sl. vidt
-id;al'l. KODllngens bästariing,()' icke &ter- mankQ,n finna" hafva de sv,lisk·stnBade ri ' ,.
.ma i en.. gård otta~'e" änhv~Tt ,3:·:e 'ir. fotestlndal'e, 80m under en låug 'tid 1M
öfrigt best-ämdes, huru lnyckethä;~ten Sv~ri.ges ö.den,! städse. med. s:am~tsgra ' het
,. " . .,.....".,--,_ . _.__18 h~lfva -till matocl1. .Gm k31'lens under.. öfverenskommit med allmogen' om aessa SM
~';,"f-,,,:~·,;",.lIlll.
DtmBa börd·a drabbade i föt·sta rummet bidrag,' och all mQgen synes 4ervld ~lva
.ba,ad.rna ·och endast i ring8.l e mon ätagit ,sigstöl're bördol' än: nV&l m1tti dea
,;8 laBdbönd·el·. Derem·o;t· .v4)r6 fl1älsets kunde gå i land. Dessa undei.:hantlliJtgar V1
bö;r lläl'ifl~ån helt o-ch 'hånet befria4e.. ·hvfl,. Qfta. 'gaIlsk-a besväl'liga~' . ·Rå t. 'tI. DmtU ,
et firkla· ~as d'el'af, ~tt biski)p&l' och., de för.. ~nru som eB SV-l:t;lte -,Nilssons f'Ogde 8Jl'&.
igare o"alsemännen till sina arll endatol'el' måste vid 19 'särskilda ting' un<ler/halJLdla . e
mma sitt ltt;skieka'(1'e kästat' föt- utfoAriDg~.· bönuerna,- inna:n 'hån 'kunde gebl);JDdrifva
,atnmal U)·klUld finnas utförliga,;' detal· . an:slag.. "En annan fogde hade flt.t i I.P'
fI,l'eskrifter~ hUl'U karlen, Som Btskieka~ ,--drag ·att. utkl;äf~a 'ett s:1tatteh&lopp af Fi·DBed häiaW'ne, sklllle bete sig. &n ~ek'{ 'fedJJns. 'in«ebYggare. ·R~n f@r fint t1R·0 •
aub h.n sk.l.le sktckaslg' hö4igt~ f bo oell Ve~tb() -h~l·~4 oe~ ko.m 4 tU1
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ska't'tel', Dimligt\D c}rem 6m t'giagt> i'U 11 ..
kaD. Kyrk,an upp'bar af varje bem an
tionde af d.d :ooh allt aftBat, S,91ft 8diade&
PI Gl)tlaniföt~ekom tUl clGh m'6d tinooe af
hiS, på grun'ti <i:er~fatt t'Ö;1l '\tar si Ofl.kt·
haT»" så$o:m de:t hett&. Tidod.n f6Jråe:lade i
0lika'afdelningar' efter, en. bestämd DQrm en·
l1,gt brmc, som utbildat 8i2" -'iII'O'lD den .A.JlO'losaoosi-ska kyrkan. Pafval'n~ fÖ:-r-följ'kte' ,l,sta4kflm,luanlgoB lättnad i dessa bötiOl- rl:n~m
att tillåta att en dal ·af ti\Onden ii'np .bebil11ls ,af d'e sk.attdra:gande samt anvåJtldaa tiU
undel hlll Art fattige. Men ·s mån.iugom 41"
äfv-en <lenna. del in nndel" ky~rkall 8fU)lt nvindes ,till 'a11'dra ånd"mllJ Bo:m visset"li,en
i 0'6fl fö:r sig voro )~itt goda, me,D ,tloek för
• va med ,8:i6t.Såd.aDJ& öfV;tu'lägg,Dtogal- före.. bÖttaeTDa mitldre ,lngeflä,rna.. Sl1tllUia i'luiyep
mo allmäat på den tid~n. Då Jl.1k 'af efter di ger-d ö:G'en DJ88' nämnd;a å~l af tio reD
"",·,.;I!l~(l'A« .. ern ){o,m i tresittoing af Gotland•. öc{· i el"-kestiitet, emedan, som det hette, Jde fl ..
atom bad med gGtländlngarne o,m. en tiga d,ö:tt). Inom Ve8t@rg:ltl~lld 11tgiek vii
, hestäende af '~OOO svenska m'a1"k~ vi'Ssa tillfällen ea skatt, lmIlad »Buf\1'udtTOllX ~300 a~s'vel"k, 1.20 Dij,t, 24:0 lam" 2~ de». 'Om t ex. ntägan llatl8 begltt »1giot
, sm'Ör, Ut läster k-Ol'D" 12 lister hafre" s'vlrt 'brott em~ 'kyrkolagen" llttegs bafvlld·
:8 'ka, 4cOO lä~~, 600 h,öns, 6: OOO'·,tioltde' ~lltn" iiöJl,d~d~lellaf allt hvta ha.
k, 8 liste,tt torSk,. 2 000 laBs_ ved. El"· egde. Vid.are sk:ll11e, .n.i:r kyrka vigltes, h varje
deita ordentligt, yille kOntlDg~n låta bOnq6 el"lä/gga bufv'U(;1,tioDcie. 'Likaledes t~r
bl af t liA:r;& heslag pi 'b:ölld&rnes dr-agare kyrkan Unf'Vllåti1l11Q:e, då några gifte, sig el·
är e k,<JDl,mo i:B till, staden.
ler då al"f>skifte s'kulle förrätta8~ Det V'3l'
yss n,imada ~lt.kea8~apern,,· frla Ny.. såledt;s en gaaska 6;ry~ beskat1tniJlg' t S'om
~ täa, vta.å ,att t. e.x. i -'Dara' häl 'ad, f'Ortfot åadatill ref,ormatlonen, dr§; GR hf
varj,e b81UI'(t ärligen nek betala' 1. slkäppå, Wa'aa afsJlaifad'e densamma. Bijnderna kla~
6 skä,p,P'&l' korn,. 2 1/2 pund' f1iä/S'K.1 2 gade då öfrer att konung Gustaf v&'r orad·
d smör, l/i<J n,öt, l, får och .2 örtl1~ar.
akt!g nng att taga bort tionden. M&11 11&,
F ,r att lA ett fnIl~tä1latgt ,})~egrep~p om förklal~ade'att hans mening v;a~ b10tt aU af·
l1rlilgell i landet oeb dess skatteföTbållan- skiaffa hufv'1ldt10Bden. Jag bÖl' tillägga tt
"der d81111'8 tid, Sklll1& ,man, ,m,ed iAkt· id& ~aktefJ €ler jagte!lel' 'ftJke i nlgon
ane af Vat'll- <len penniu;geväl clet au:der stirra' omfattning hedrefs", mån måste tm
olika penoaerna af medeltiden fdrsöka ·få.kyrk'an erlägga tioJlde af' villeblid 0,eh fisk.
pI, va. i ulgon l'i~s IF3d, betabtesi ":~ ,Nerrland'v1l1 maB skyldig att l&1D,U e»&
ua. de Q:lik~ åirhundradena. $um,- bogen af' björn och' elI'. D68suto,m skuU
fOrB
ko.ne säkerligen ie1te bl1fva .oaetyå- böndel\D'a ,gifva geng'ärd. nit bisllo,eil rett
r Hvad silfvervärdet bett'läJfal', visa1' deto'mkltillg på kyrkoi'nvigniurar. Vid bisk.·
tOO, kÖl1virde V&1" i mi4ten af }·800- vi ·$ationet- ,erlades 'deremot gengärdBB af '.' t
l
(tglager ClCh, sej~me~a 12, ,ADlger' lägre p~e$tersk.p,et. F01·ASkl"ift~ fanD. OJn
hvad som sk~lle gifvas i geDg~rd 9Gb h a ,oiU ti fö1 Ut . .talade skatterna till kre- m,ed, den skl1lle lö,as'~ i bIndelse. biSBO,et1
OJ.mo vidare'städernas s~ter, bastA- I'este pl egen ·b~&ostnati. UpJ:anasla~6D. Qmdels II or4inal'ie, sldana som V'6f6: en -talar, attt o,m -i eD so,eken fllnnOB i"re än
I för alla be&tämda, OGh. extr~ orclinarie, 80 bönd'er, geDgärd*6u skalle lrösas med 1g
~ äfveB stiderna VOl~0 belastade. 1>ess.., mal~k,eljest med 8 J8:8:rk.D68B. ata-dr' r
tek kr"tUUl iak61Ilfte.f ffän prlvi)egie- vorD ga,uska bah'Ö81ga, ty' b:i8kopal~De e
atle nariBgaT.. Dessa erlade rätt De,tydliga haffa det gQdt pI. Sill:a resor., F1'An 110Q.ta1
it
':tle:r. Damn at alra,d. ,Ooh si, atqen l' fiunas päftiga 'bJ".e,f, d&l'i bisk,'~parD.. firma,
"
IlV.eB skatt af like, ,mm irefs i s'top att iek-e resa fal'att hafva ,&Dgtmimt, u
~r'~ l1'd.n pstep ~h v.er otJ! ., varige. ~ tanka ~I; ~saJ!1lllt~~BS \)~'. Det fir!
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Li 'times ltiskop. En kyrka skalle Däm- 0J:tS inu'esse iiiT niget vis,st het'1611 afrgifte

8'&" tin det kfi,pelJ, sam i~.8tides v:ar uppfij,YG&
helgOll~t8 ä·ya. D,61l dryga'Ste aJf dt\ssa af·
af ett lleg'å,llget brutt. :bisknpen fOttdTade' ~ift~r 'V'81 S:t Ol,Ofs~'äYde1B,~ som 8t-laG'es i 1iBrr·
j rengwil 12 ö're, motsvarande 1 1/2 m:al·\.) l'land afhv~r o'ch en· som. plöjd,e. F1~e.ter·
Ilvilk~l1 summa pl teD tiden var rätt b& '85kap~t var bel'åtti;gadt till h,val~j}eh·attda sporttydlig. .
l.er.. 81 t. ex. förek~mmiQ. vid kyrk01a'IDinED annan andlig skatt, som erla'desJ . va.~ll. gatt -tv-å afgJft~l." en, lagb~8täJ~Hl\ 60h eJl ~fi·
B:t Peters' penD11)ge~,So\m gi'c« nt~ taJ!ld(~:t ·villig. Likaledes' fÖ'fe~0nlmo SådIlJut'$,åfl'sitibl
och utgj(lrdes af en' penntng, utaf' h-YarJe per- a:l~i~t'6r vid be.gl'afningar. D8:ss11tnm hlet oot
OR 80m såli,(~ ()fJl plöjde. Befriftlse 'de]'ifJb 81H~·rt . för. bonden enskytdighet ttbt m"Ut~ga
Te:K.film under st u:ndoni t och i Westmatiland en ·afg'ift fÖl- att flC()·lllmullioel'a vid pi, ~
06, Stre.ng'&ås stift fick b~ltva af~iften stanna· oeh. dien, 'som ni u'nderi:ät att gå till sk.,ift t
inom landet. ,1tärrjamttl fö:rek:ommo. en m,ängd b~&f ba:nll1yst. .
"
all~Jta afgift~r. Så t~ ex.:p.l1ades hval'Je sven:sk
I ,allmänhet 'var unnar början af Dl
Bl n eller qviuna tlR,' a:fgif~ den 8., k. ).vAt deltiden den fattigare' oejftylkni.ng-eft temIi..
p nniogen,)" fÖlll Vadstena klosterby'ggn&d~ g611 befriad~ frän 81~atteb'öl"d:or. Men' m·ot
o uniterar·dell had,e rättighet, att l'e:sa am'· slutet' af lnedeltiden fÖl·ällfQl"adeB f.~mi11~aD·
iDg och ius8,;mla b}'dJ~ar, tlDh Ti:gga-rord· danat 8:å att, äfyen d~:D,n:a .f.Ial ·af folllet
Be hade {öJ- s.amma än liam·&l la:na:et åt sig fick. hItt-a' gat):slt:a t,nia sltattehti~rd'or. 1
l' etaat i fis,u'j·kt.
Man kunde vis$erllgen ,s.enare. llälft.ea af '14:00tal\6:t lltgi,fvos ata4,,.
ga nel, men' till en andlig var sadant icke 'gar, som vii.a, att mall. j)og 'sl myeJk~ man
t, ty det kunde ',lnedfö:ra m;enliga fÖIJde,l'. kfJnde .kDmm~, lt.
.
'gen vid ett tfllfin;e viga', ieke allenast

m BY, llflan tillika såaom oski-ra4, ps, grund tin
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,or, ,som falla in9:m natio'nal"ekoaotnis:ka veten-

Pr0toki011eb fiir senaSM s:amm.n$rä4et Jllste·

skapens vidsträekta0mråde t'Ch soma'ir kUIlD.~
, ko'mma llD;der öf:\1\M'iig-gBiq" Ken, ltppmllB·
traa. af E1iers' Maj.:ts' YJU18St t skall örenl ~e'11 meå ;g];adt ·m'0'. arl'eta ftil- ritt mil 11 ·d81"
fÖJ'trti'Stall$f1l11 förhoppning' att klIBBa i nlgO.D
,.
mon bl.'aga till fostel-talltiets lycka o m.
kofra'D•
Ked c!:&sS'a kinslo1'" af v&1~muisf11111 h
v8inhet rO;f Edet"s Maj:t 0011 varm fosterl.
~ Xa,tenl;{jj'tu8i1lte1i ·Aug. Fri6s.-'
.f klFlek tilllter sig F.iSreBiDge l1Buerllln
~ J urM Ka»did,ateB Js;tdr;w He(ikBolw. aD bAlla att få h~lsa lD«el·~ l\{aj~t si. om . i
• Gr&8sh1U1l,cllailden w: H. Eem1J.e.
l' Höre B'6.skyadare och att I
tl:Dg'e Far' t
» l{~,ptelleft 1:. w: llullue:rg"
'täelt88 mottag:a F'öreDiD.en~ kallel 8 att var
) Gl'o~s;kand'laftden ,R NaehlfJ1JQ//I;sson.. .:heanss f-tl"ste; ~i~ttUl~ ..tie Hej&fsle4aDH>t.
). Majoren P'- Å. fL 'Sfjernspet.z.
lians HaJ': t . ]{oB'&J11geB kllag"e kär
F'8ibrikörenG'UB~af ~b1·e~~
svara:
Herr OrdföraD!<\~.n tilUtäIu13gaf .att Hans
De:t iL1· m,e,d verk1ig tacks,atBhet;\ SQ;m jag
MaJ., XOtU1Ilgen beh:ag-at· ili!;,klat\a sig vilJa m~t_el· kallelsen, att "ara 'N8itioJtJ\l·EkQ,DO. .<I siD. Däl~V,ar() hedr~a aftonen, 8ammank~mst m~s&a FQ1"eningen:s 'b:eskydd'are Q6h 8'OJ)} ja
oe' hem'$tällde att, l1'örento,gen måt~e an~fi,lla å min SOBB v··ägnar &atllg81 den kedraBd
att tA. b~tltakta ,Hans Maj:t sl,s0m si-n h~e i'fi;~judni.D:g, som kQmmit åf1JlOOl till del. O:e,h
\).skyd1l&}'6 äfv8DBG'm ~al1a lIans Kougl. -j:ag vill' yid d4'tta fÖl~ta tillfälle, fl jag if
Ha,h,e"t Kl·onpl"i-n'sen till fÖl~en.iDgens förste ll~äTvaraiiie vid någon h-eniD~.B'9 S3,tItm .
lIe~el"sleåtamGt..
,
.
k9:m,stt utt,ala mitt lUli,& intresse f:ör ~
Den:na h.em~tltl1&n blef enhällig·t- bifallen" ver·ksamhet.
K.,t .de,relts·l' .1lI:ände lIans Maj.:t Konull-.
,en lt~öljd: af Hane K~Bgl. R-ighet KI·OOSedan Hoo:s Maj:t K0Il UllI"D oaå Hau
JFi.s.B.~aus Maj::t Q0b. ,Hans Kong}.. Hög-, KODgl~ Jiö:ghet 1f:r'6JlprlnS&n .ilttllgit d. för
het lJel,s;ädes~"å h,,{Stenil}geU\8 vägnal· af 11-81'r dem' bel'edda' "platstr m.dd~lad. fÖl'&BiD'A;tns
rllfiJ!allden, BOUlyttl"ad:e:
sekrete-rare, ~e~x DaDkdiI.ektÖFen Palme fil,.
. •. ".' .:.' . '.'
,'. ,. " " . ," janda l-&aog'Q:t:e1se ror nlgsa 'af den lIjtlind.l$ka
1a,~B> MaJ.t! Eders :Kongt .Högh~tl. F,~r pl"6ss:ens u:ttal&lldel1' aDg'leDd~
"et c1eltapBI~;' ,S6:m ~ders MaJ:t nu b.ehagat
egll& Nati~na1-~kono:mi~k:a'FöTeningen,. lltb.e. 1 'de ,ifrågas'atta Bya wnfiirIlUDtt~D.
~U· holl Ilg att fä betyga Ed·ers M~l:t SID \
'
;a,a tMksa.tnhet. Väl- haJ NatioDal·Ekon'o·' Vid ett sammaBträde sistlidne vinter iao
mist. För-e~ing&nunder' sin, kOl"ta tillvaro', la 80tieti (1/eC9f«J:»vie pDli'JilJU' i P.ri, r()I"4
,As' Anna åina kFafte:l" svaga i ftil~h&llande I slg aftoneDB ·öfv'M·~_nimg hufvusaklipn
011 FUretdngens' fil'esatta "uppgift att spl'iJl,a l Gm ett förslag, 80m, ehu,rn allt för 5,.g00bl-· "Ide, •

'.

..

Till led.amötel· af ,Föt~eRIllgeA illvaldes:
1I8rl~' B11~iJ0hefen J. B.' Brglu,ul.
) Xen:suln Otl0 BZ(JJIJ;(-k.
) B.. ~ttksegal"e'B Gurl Bu,retli.
1.. .
TT
)
a.aptea:en tTJ .!, ' "A"
vruse.rJj1hw,,,
»S
ci
G 'm
1:'~
. ke",pire' are;D, . • .si OJ;to:af/flit!.
) Kltml'-el·aren J. E., Clarko.lm•.
t
SpkreterQP8n .B. lP.. ]jcRerItT6m.
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....·11la,11l'8 ljus ~t,.~ de samhilllvigtiga. II-:.... kei t1c1ttes})1Lfva riBt'a praktisk be 'd

3
, tt vick &u, liftigt,
e t slaglla ,'k4ell skuUe blifva &Il nUvA '$"
ret af B&tNllalek:QDQmel Firslaret följt; 001·00 4erlGr, elJlirt Ma}inaria higt.
ft
täJt af den bekante "algiske a)u:ift- mer~ än. uj>p"'äga de aläg-enllet&1 som, Mt"
'aren Jf91iftaf'i och det afs.år hV&l-Ren .,61- 'en ~lIel' ännan eft,sKild.i~ndustri k:tI~af) Ufpu.' miDdre ån 'bildan4et af ett.eeatral·ettro- komm:a gellom 'bol tt1l'gandet af' de BltVåraBiCl?e
lsb taI1f(Sl''b.!lBd, som skulle omfatta FraBk~ tuUgrånserna mellan dessa lälldel~.
Sehweitz, Belgien.. Holland, Danma-l·k,
Molinal'i bade visserligen lc,kei(ih:bisett,'
s laDd och Ö,btel'rike. Dettaför'bllnd skulle' att det praktiska genomf61~åndet af hans iJI
afi eenie 'pI. sin ol~gaDi~atioo k,emma att slag ku,nde blifva fÖl'knippadt med ~t8kil1fga
1) likm & <let tyska tul1förtnut'ttat. 'IIlO,in: sviriglreter af både .politisk ,och eka'Iro'misk
teama skulle alla tullgränser ftlr$vlllnaj' natur; men han fästade upp:m~r:ksam,å6t'6ll pl,
h i fÖl"hillande lill andl~a ländel~sklllle för- att likartade svårighet'6r baåe mitl äfven
und atet Da fÖl'ena sig om en gemensa.m· vid bild'and.et, afd~.t tyska t1l11förb'Unt~t..
1 a. efter hvllken 'tullen skulle. uttagas -Dessa svll'igheter hade dA, bli/vit lyelli!gt
vid förbn~d~t'8 gr-illser. TuU!nko,mstel-na skulle öfvel-vl1nna; och erfarenheten ha11'e 'v-itU~tJ att
aD förd~a8 mellan de olik,a förbundsstaterna d~t tyska tullförbundet ,medföt de merst välI della, f01kmängd, ,och de -gemensamma göraBde verkningar icke end;&s1 f6l' ie tyska
!ftlAgenketerna, ,skuUe afgöl'a,s pi en tU,II-" 8tate~'D#,
. utan ä.f.ven m~d6,lQart" f-tilf, hel,a,, den
r s, be'stiende af l·epl·esentanb~~lll .f,ijr ej vilisfn~ade verlden..
'.
lige torbllDilSst~~terna.
'f ' Undel" den d-iskqssi6D; till hvilken M01iu&rllS
I motiven för detta fÖl-slag fäitllde Moll- '[ fÖ~r$lag gaf :~ul1edBing Inom la saeiåt& d'6O'oD ri till eB b'(f:rj,an n.', ppm,'ärk-samh~t&Ji, pl, att, liomie,_,politique blef. det,;sa'mm,',a, ,g-8.DU3, kral-.
om man Jräl'rnare grall:sk:ar de c6Dtralenr0- tigt bekämpadt af en motständare, ltvars or~
pei ta atate'l~nas tul1lnko mstel-, det visar sig, miste väga tungt i al~a m~nln~8str'i:Qe:r pi
dessa inkomater till. dien ÖfV81"vägande' d:e- ,det p'olitiskt ekonomiska om,rådet Oen:na mo,t
D. härl1yta fr&n hnpol't af utom-europejska stlndare var .Le,fOoy· Beauluu;J. hllfvudt·:6«akvM
e~s alste."t, ,lllld~l~ det att tullin,koJnat81-na 'för ),L'EcQuomiste Era.n~i~) OCR fÖrfattal·e af
af ,et direkta v?rn-utbytet Jne1lan de central· åtskilliga finan·S'veteJIskapUga al'beten, hvi ka
Ql'o:peisJk'A staterna llP,pg;å allenast till en åtnjuta 'högt ansee:n-de ln()U1 hela den etvtli·
tiondedel af des:sastatefs samtllga tllllin- s:erade verlden. Han fa'Rl1 MolinaTis fär&lag
,om'st6r_ Vi4så(iant iorB:&l1ande nlenad~e vi,s'se.rlil-en V&li,a, 'myek:6t a-nstå;euie vid €6rst&
, .liaari, att ,ett fullständigt borttagande af plseend~t;~ men lUla beklagade, 'att ,d~tsa:mJB'a
de ooRtr~l·europeiska ländelll&S inbördes, tun· miste' an'S6S val·a lramk6:$met aat!ng611 ~O
I laser i6keskulle i nI gQ~ ,väsentlig tn:än tr för' tidlgt -eller 'aOår fÖl~ 'sent. Om: de,t
in, a åess'a landera tul1iBk(}mster och 'att föl- framlagts undan Louis Pbilips l~eg{J!1";i:n:gt dl
·ktli~eJl U1 statsnnansielsy'npun~ktnåg(}n be- det fre-dsl.ugn, som 'vår. vel'ldsdel iiBj(;ilt, SY-IlUghet mot det af honom framstälda för.. tes' fÖl~ en lång, framtid betI'yg;ga:dt, så sRlIIle
~ g t i:eltie bor{l'6 kunna upp~~å. H vad be- möjligen fOl'slaget kll'nnat. bafv'~, näg"QD uttrlfade de verkningart som ett dylikt tull.. 8,igt till framgång. Nu måS'b6 man dere,mot
filad skalle komma at.t utö-fva på näl·lngs-', &u:se' ntslgterna vara. ytterst små. D,et tilll1fvet ·n'01Il de l·espektive länd6rna, anslg ,stånd af väpnad fred, 8o,m.. i.~ädrel' m~lian :mttl~·
Ol·D,ar· ~t v;~ra p'åtagligt) att dessa verk- pas stol'm,l\kter, V01·e ,icke egn~dt att-lägg.
• ear skQlle blifvå af deum.est viilgö;ran«e till gruud för öfverensko;mm~lse;r.f"som lttsssr"
.P'~'-''d-·'«-·1I'1ft'enh6t_
Den.~amm.anl;;äkllade ftllkmäng· ligen v&re hnfvudsakligen/ af. eK()D{tmif8k- n,an i dessa lä3ier uf)'j::lgål- till närmare 130 tu.r, men hvilka påsamma ging likv:älft$:f/tttsatte
WioBer. Gel:J:0:m tullföl'Bundet sk8l11 sålunda ett närma.llde mell~n statel·ua äffeD i politi&åt
t
a
ch ett af dederi inträdande län- afseende. Obel·oonde bäraf vore ,'den ~piBio,Jlf8·
d
·,Vlta S'ig ett ,af-åättning'sområde, om- strömning, som fÖl' n-är"Varande, rådd.:e in1()m .(e~ ,
nde 130 millioner afnämare. Detta, .handelspolitiska om:råa.et i~ke.8y~nel\li~ea eg"a,-4
• llDcefår ·6:5" gångal' mer än det , lilla att' beft~ämJa forslag i aådan rlktllID"S(]lin Mo~ .
mark D\lv'a-rande inhemfika marknad och jina1.'i's•
.. 4 g1nf~r mel" än ~le m'arknader, som
~el'oY'ooBeaniiell bestred. vidaTe :L~tkttrJiR;elell
de allvaraade tnllgräBserna äro öppna af <len instäld'3 jem.f6relseA med d~t ,·t7 1k-.
,lIukriku, Tysklands oc;h Österl'ikes 'tnl1ftii!!&undet. ~ Detta tul1föl;,buI1Q åaile blifv.
~"""i~I_.";J&;,-_. DeD lltve6kli»g af de -ifrågt\var-and~ ing§,uget meilan 'folk, 'SQJn 'taiade samma
inclnstriela lit, som al den' f:Ö.re' _~spl~A,'k ~ Qch tiltkörde s;atDma rtree. ,Oeit om
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e cie fi-la hvaran41~a fris ,§,ende, a borde: ilragt f61s1aget ,,1 talt denna King ·c e enan likväl ibåg-k,e-mm,a,att io,om d_amma <last ,såsom ett lämp:Tigt f8remål ~ l' fina
redaD. vw. cieQ tidell mtDga och mi tiga 1veten-skapliga s,e,kulatione utan
o en
'after arlJefade på törberedand6t ,af den po- l af dagens v,igtigaste, politiska fr l,or. o., na
Ii . k ftiJ"eBipg) 80m i ",ira dagat Di~tt Sill1ulld,1'ageise yar Fur$t 1Jisma:roks, under i t..
flllloor aD. Helt anDorlunda vore fÖl'bAUån- t lidne septe'mber företagna,· besök i WieB~
" med de fulk. aom sk-ulla sammanf6t·as j HV'ad ·som. vid detta besak blgf af ladt
i m det toUfirb:ttntl, X,oii,nari tänkt .sig.. mellan l-epreSeutanterna för ae båda .linder11 n dess. fetk ridrie dre mast vi8e~tligA~ nas l"egel'ingar är vissel1igeil äuna en djap
s. elj tig'h6teI" i . s~J'lk, r~ee, ~61iti.ska ~r,adi' f b,?mfigbet, för den sto~a aUmäDhe~eB" cnm d~t
er, sMef .oeh askådmngssatt. Och afven VIll 'ayua:St _som OBt tIll ont! me"d den itU'Oroa de af de betiukl1,gbeter, S'6m såJnnda,. peiaka diipl,Qmatien skulle fortfaraB-<l~ förgär1"'ln .politwk YDPUD~kt, mötte d~t a.f l\1eliuari ves söka. eftal' gltans lösnlng.. st myck~
f amlagda första.et, trodde Lel'oy·Bea~iell, t yektlS man dO<rk rejan allmänt vara 8A'Se
mma firslalt' ~kll~le: stranda .redan ~på <lID, att under denna h-emltgk6tsfnU'Ret diljel
8 kooow'ka 8vårigk~ter, 80;111 .skul~ blifva s'lg något, SOUl snal~t sk~l kamm,a att myeket
pade lIled c:l6'SS 1"~aliserand6. D.et 'YTor~ ~ännbaft -bM'Öl'a, im:ke allenast O,tel"rike' 000
. ).gen saB$, 3tt, såsom J\{tilhl=\Ti 1'1visat" Tysklana&. utan älven de ö.friga euroPfbiska ~
vi entlir 'sta delen, af- de eentralenl~Q,pe-l ternas ;p~tiska och ekall'omiska intteseeB.
a .staternas- ttlltin:koftlster' härinte . ~råtl l ~ v'ad n~ S'irskilett bBtriiFar de eK6Boåiska
· porten af .uto. EUTop·a. belägna täll·ders intressen, sq.m kunnat var-& fiteUlr8;l f5T aftater. Men tllll-s:atserna å de$sa j.mpol"tar- let i W i6n~ hal- det fil- gissulJtg'arna fIlll·
t· r v&re i de olikastatetJi& mycket vll1~i- nits någoR' vägledning de16. i faf'1t Bi. m&rck
ra d~, ooh åtl med «essa tullsätsei" B~am.Dlan.. ! yttranden OGh del i d-t) halfV. uttalanllen,
ängaw aeniS'Gl'Ba' vore i de säi~S~ila~ statel·na r 80m andel" ciesista mAna!erna f.ölekom ·t i
oli~, icke aU6W\st,.med afB~nQeå der~re'l d~ ()1Iiei~ ~etl i TYskla~. oa. Öst8l-·
l a heloPl> utan a,fven betl'afal1ule.1Ppbo:rds~: rIK@. J\t.(ea tilI'hJelp af tieJlBa vagleiatng kar
e-e Si Da<l8 t. e~.· tobaksbesk4ttnlngen t'Ul:ln trott. sig in.D~", att oot varit frl.ga o'.
· Oatenike Geta Fra'n:kric~e !ol~~~af,.$tats.- t ~f~l\1tandet af e~t tultf<jt-bllD.d m'el1an .,Tysk,o opo-], lurderaet- att den l de ofl'iga:·sta- lat;ld ann Ö8tet'1·1~e.. l\Ian har kOBUDrt t111
llkräfieB geRom i mpOl"ttuli ar.: Ett nt~ den-ua ·slutsa.ts äfve.n på grand af d~ Q'1D'
j~mn Bd~ af desll' &kilj:ak'tigheter gk1l11e m~. .· .-ständlgheten, -att ett m,~u·'~ väsentli;et nirföra en stol- Fubhåingaf ·dessa staters fiDan-~- Dlan&e Då det· ha:nfl~18 ..poiltisk:a omr148t e.el..
• la y, t&m~ N:ä~l'a af stfrtel"Ba slrulle' lan 'l'ysklaJi,d oell Öatel·rike Svål~ligetl . kall-e
las att ibetyd:lig ul&unedsätta sina, iB- kll-nna å'Stadkommas elutast ,16J10,1B eD vaDUR
dil~k't'a sk6'tt&1";' ell~l· också. skulle '!ladY.a handelatl-aktat. .Vid Q'&t 8eD&ste fredssllltet
8 tM D»4ps lliija sina indirekta skatte\' jm
. el.l.. a..·.Il,.- TY.Sk.lOO..d oe.h Fran.tiik..6 for..bnncl'O &Jr
· a attit\ier ~hv1l« ael'As finansiela bebo! d~ -håla ko:ntl'ahefl'terna,. att. dera~ inbörde's
fd.il-.
. '.
tullfÖl·hlU·anden S'kulle {ör all fr&mtid eaeOaktJitit a.~n pltagllga' &tj'rkan af des'sa 1tas. pI, fuU likställighet med'. den m~8t gYll~ a dnim~ar blret likväl lVlo!}inat·is förslag
a,f_ andra. natiöllel'. ..1fveu ().Aterli e
'mli§eD V~l"mt l1ndel'cStöut åf &tskUlige&ft&l~'" och Italierihllfva .genom den. ;ellaa ce'8s&
ölja de ta1&1~,bland byilka~sä;rs~il~tt()r~e böra I 8tate~ n~li:gen Rfsllltad~ 1um?elstl~akkten ~1.
Imaas J!- OOlJ. 'Och. Jf1sepk (la/ffi/ber. Men
bundIt 21g att t11ld61~ de' DtO år, för å VIlka
veD 6&& ,&Bhängalte. af fäl~i:laget tycktes tl~ak~a.tea gällel'; tIlredgifva bvaralldI-a samuu\
. iD~) att dell anvårande tidpunkten var syn- tull-lindringar, som endera makienka'ft k~;m·
nerUren o};4m",lig f61~ .hvarje 'försök att bl'inga , m.aatt tillerkänna nlg-oa attilan natioo. UlV
fönla~i' till mförand~~ SBmma. åSi,gt tycktes d:el" si~.an~a flftbåUaooeD är det lJåt3g1ig~ att
A:fven fi1'.sl.riStälla~eJlsj:elf h}!sa; ty efter h:val~je lindling i tullsatser, som. ,r:e:Bllm 811
en snooti'8 4'6iltime som hallS fi.:Öl'Blalt .1~.'.,.·Dte tlll1traktat . ku:nde
. '.- .Miad.H,om. mas.. gme..Utta T!sk..
inom tl~ll D,ssnäi'mnde färening'en har han •land och Ö&terrik:e, måste sam~biigt m~cJ}lt1t ti)rllaget hvlta i afbidan pi en för uess gifv,asaf ~'y'&kl~d lit Frankrike oob.
Dl-ettagaD4e m-rft g~J}~ttm titl:punkt.
~r ·Öster.rike lt, ItalisB.
Kvad Ty kDeJma hv·ila skulle .a-&DDotikt h~fva bliMt
sirsltildt b.atlitifarI är det figa sann
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tr da ~ Itriga Etlfopa ~llfruktansTäJ"d strid~froDt,
rea tiO'tlirit ri :tiliag i afseende l 'ID: oeh hu. an·fiag~l', att de öfrifga sta,tllllna Bi]>p lltik,om. det så uyligen betridt Det: pelir-en sko:la klUUl1iL läg+ga nå:gl"a vise~tliwa
del"fo!" JBas, att ett mera väsentligt ~ kiJldel~ i vägen fat detta f(},rbuud,. England
'l1de mellan TY'sklani oclt Ö4t&l'rike. på !ä~ liärvid bund.et ~f sin, ()rubh;}i~a tillit till
handelspoliti, ka onu"ldet f 01 D.ärv'aranGe fi"ihandels~teQrierlitao Och bVAd Frankrike
ie e an ,ke på annan väg än g'eno,m af- ~ heträffar, torde ile inTe par titvIstel", ,so,m fil"
sIn ntlet af ett tull f 01'· und. D~tf\ är -1t.. : när-val;aude sÖ'lldra det:ta land" åbninstuRre f~i"
in tona den uppfattning, Qm under de." se- . den nirnl~ste' fl·amtiden 'llind,ra ,dess regering
, te mAn dema gjOlt sig lällande inom åt- att egna de'una ån:geläg~nhetnödlg uppmipk·
killiga 1 underrä.ttade kretsar, i1eke alle;. ,s;aIllhet
,
a t i T· l ud och Ö terrike, utanäfven i
Om tlll1förbllnde~ ko~me~~ till stirnd,
I i Ut rankrike och EBgland. Särskiltlt . ,ansel~ Lu~zati det val'Q t~mligen gifvet, att
i-en hafva dessa lltsigter framkallat lif-j det sammå ollledelba.rt aftet'följes af en je:rn·
f hAgor, hvillra gifvit, sig luft bland l,vägsalHans 'llleilall Tyskland oeil Österl"ie;
t ti D serie ti-dn.iflgsa-rtikl1u·, _ skrifnal .o,ch det är för v-et kni,u-gäl"na. af deBna, aUiABs,
den bekante pal;lam~l1t8l-edamoten LUzzClti,.-~· som Lu.zzati tycke·g hY8a de lij1i~Mte fal"artiklar kafva :både inom. oeh utom ,hågorna med 'hänsyn till icke allenast Itai n dl'agit stg stol" t~ppmäl"kBambet, i~'ke, lieIls utan älven de öfriga grann)inaerna
. t til' ooras illn~håll, utan äfv-en på f inffes'sen:. 'Han; visal", att '<mi en sådan aln
af det fÖl~f~ttarenamu, med hvl:lket de,; lians kemme till. stånd, de båd:a lllnderna
· o 19nerad-e. Lllz,uti har nämligen. del- '.~regel~irlgal~ sannolikt skulle lyckas att så
t it i ~.fsll1taRdetaf nästan alla G'e ~ande:ls· ; mani~l"a tl"afik.taxn~·na, . att de ryska jeIB~
l" ktater, som Italien undel~ senaste tide~: vägar11le sk~ne blifva så goclt som rallstäni gltt, och bGf ä~l"fUr hafva en fnllst~hdlg l digt afskul'ua från förbindelsen med det stora
kä neit:)m om ställninga·r oell fö~hållan:detl )e'~rop,eiska jernvlgsnitet och att således RY1· ~
pI, det li4cad~l,spolilt~ska 'området, åtlllinstone land. föl' sitt varuutbyte med det vestra EUf'bPIi
fÖf s& vidt de berQra Italiens intl"ess~n_
hänvisas nästan uteslutande till hamnuue vid
I de nyss näm~ndaärtiklarne har LUZ2iiati Ö,stertJjön och Sv:arta hafvet eHan fäsa;):' :vid&re
till en b~!1an aBsiält en' jemfQl'else meJtan upp'märks:amhet8f,l' på~att ,en st'Ol~ del af Levand . nUVal"allG.tl ty&ka och öste-rrlklska t1l11· tens handel med Europa ·skulle g&DQBl det,
axorna. Han visar 'lua stöd af' denD~ jem: ~ i fl'ågavar.ande tullf<5rbund·et kunna tyin~s,
fUl ale, att ett fulls,tändigt l1tj'emnan,d~ af 1att taga väg'en genom bamuarn-e vid Fiume,
. ktjghete1~'n,a i dess.a. taxor icke skulle ·l Tries~ och Salonike, och att på s:ammaging
öta Btlgra ,allvarliga- ,svårig'hetel:'. - D·et fin··' :Ö,stel'ri1~'es h~n:d61tned UQ:rf3 :och n.riv.:estra
e i&~erligen, anlnäl~l{e~' Luzzati, i d'e b~d"a Europa ,skulle stHra slgvä'g fram()'fV'el~ ie
. liel'M'S OO'Bi.nsPOlitik äfv'6n lttskflliga andra NGr4.rrys~a h
.. amna,ru'6 VidNQl,'dsJön OC.h Östel"likheb~Y, som vid ett ,tllllförbund. måbän,da sjön. 'De.ssa 'föl'håll~nden alls er Luz~ati valt<a
; ste tltjemna,s; me,J'i dessa olikhetel" äro ,af· a.f d~n hotfuLla beskaffenhet; ,~tt de 'böl~a im.dan besk:a.fi~nJiet,.' att&tminstoue. den ty~lra nebäta en kraftig ma»lng för Italiens stat,·
<eTtnge:n sannolikt ioke skall ftn:nas Blot.. män 3tt I'edan nu göra klart fÖl" ~ig,- kvil111$g att g'6~a, eftergifter - fö.r del~as' tliHlan-, '} ket svar de höta. afgifva, då det SIl1U"t tmtQe
ödjatlQ~. En af de'ssa olikheter beståi" i fföreliggas dem att välja mellan eD aDslu,t,börds;s,äUiet,a:f skatt~R å tobak, ~vil~en sk;ttt, J nlng tt~ d~t. ,Ö,$t~rl'ikisk~tyska tllllfölblndet
80m ". reda 11, fijl"tlt är näm,ndt, i Östirrike har I 'eller -ett tti'llfö;l'n.Ulld med Franktike..
Ol'm .n al til t vel~kningsmQn{)pol . fih" staten~ j . Detta senare tul1föl"bund, nälftligen mellan
91'. vet, att f\\~'s.t. B;tstnarck länge o'ch iftig t t Ita1ien och Fl'ankri~lt-e, hal' nästan sltmtidif'
f t l'~fvat ~tt f§. motavAl.a,ll1I6,. mODCIpol in" jhinllli,t,., In,yeket ~mg,t
tal, i det s~ dmn·
föl"dt älven: l .TYiklBcnd, och ett tullförbund <1:8, landet, Der ar det Le'.1()y·Beaulteu" e
Od'tel"l~ike skalle' fÖT honom sanllolikt Icke nu fl'amkas'tat tanken p~ detta fÖli9~];uj; o
fIU millare önskvärit deli"<ir att nysSnäDlBda; som genom· Sin tidskrift EoonDmiste
•
ef(u~m'ktlll.e k111rna bHfva e:n af fth·buntiets; li:tHgt sträfvat föl' att gl)r~ allmäll_'~• • •i*~

-rm

11

I

t

1
}

I
i
I

pt.

PJ'":':,r.~·,_V_liJeq~enS'Q;]'.
j trogen m:ed f<)}~de1arBe> ait ett säclarJ
nom afBlutan4~t af BU l frigaval'aRfle I· Afven Leroy-Beaulieu tYicltBS a.
fl. 'hund $k1ill~•. me~l'" LllZZa.ti, ~ldand tysk-öBtenikiskt . tu~lförb1l1ld . t'
errike hlifva l stånd wtt bJuda det'.likhetens- el1el" &tmlnstoD~
to-RI1ot, FiiJrqJ:l,. ffi :krilt. Il.

}11de. :Men denna omstinJlighet fl
allal' 'tioR.
,
icke hos DtJIlQ;In sa'Ulma farhigol- som hos l principie-l synptlnltt l'ik·. l
L\1zzatt D$iln~ olikhet i uppfattnbtg bel01'" <lack i stl~id med folken DuvaraBde' fÖl
öjlig-e-n del'på, att Lu~zzati såsom lianflels· uingssätt. Ett taUfÖl"bund. betl &ktas n~ lpolitik~n' ät* en afgjord a.nhti'ngå;re af l"eei· gen Bel t ann~rlttlld!1' än öfriga ekonomi ka
,I ocit&ts.. syst~mete.eh a.tt ban såsom. natinll&· f ~ölaen'iDga~~sO'm· kunna ingrä& J)1ieIlan na le·'
ekonom illlhöT den realistlska skolan, hvjl-: .1ler~a ; Qch d'et skull~ h~lt visst i-e1t&, utan
ken, ata» att fästa sig så mycket v~:d: veten- i ett våldföl"an-de .af den .&lIm·ännra llleningen,
kapliga teol"iel", fö~uämligast tager hänsyn; kunna' föl" ,näl"varanie bilda'S ett tu11fGfbund,
till hvwl som i hvarje ögonblicK är för det; neri· m·an saJhmantl"å,n;defi)l14 80111 i ·afse..
egna Jandet fÖl~delakti3ast oeh geno:m hvilka·. eDRa på politiska tendel1~ser leka hade aågo ting
tillgäBgligamedel dessa förd:elal" må k1iiIn~ i gemensamt. En sädan gemettsa;mhet tie.
vinnas. Leroy Beaulie1.1 'åter har
frihand·': em&Il~rtid hos de folk, soth sknU'6. s:ammaJllares ol"ubblig3 tillit till de naturliga verk-l slutas i, det af Leroy-Beatl1ien föreslagBa forning rna af den ekonomiska solidarit.eten, t buudet. '1\tlellan Fran~il~e, Itati~n, S·oh'V. etz,
mellaD fo-lkea.'· FÖl' hon;om åt' bortt41,gandet' Holland och Belgien finnes myekell fiiind,slap
f 6ll tullgräns ·en alltid gladj ande f Ö1 eteelse, ,i afseende på spl·å,:k, tl"aaition~l", slJtlel" toh
··fv . om ftirdela,l"ne af ett sådllnt bOl~agan·l. åskådningssätt. M4nkan derföl" säga, att
~e i fr~1D.$t1\ _l"umm·et tillgod(}~omm3 .andra _1Ie.. invändningar, s~~ L,ero~1·Deaul~eu ~.r ~{i)f"
länder a;n hans eget; ooh d'6t al' helt natttl"·, litlsk syn.punkt· gJ{)l~de e:mot Mol111tUW förligt,att tinder sådana förhållanden det. sls.g, icke kunna fl"am'Ställasmo't ltllU e~t,
frlg~. satta tulltorhuude-t m'ellan.. Tyskland..l- och att -han sålun~ härlltinn&tl- ielte gJort
och Osterrike icke kan hos ho:a'~m ~ppväCka t sig s~kyhUg till någon _i.l1kQASeJlVan.. 1\t1811
RV&l"ken 01"0 el161· afund. 1\1811 ban, allSel"~' del"emot är det påtagligt, att Ltu'oy·Be-aulietl
a t ett sådant t:åUf'Öl~bttJla bOl" för FranKl·me f undel~ . se:n:al"e tider' föritnal'at äsj·gt med
litgöra . ~B: kraft~ maning att el'inrasig, ~tt ~hän8yn till de &KonQmiska svål"igh.:eftr, 80m
också Frankrike .hal" en stor nlissiona,tt l han 'förut funnit v'al~a, förenati'6 med biltland\6t
fylla. DeJ1l;ut\ mt~Bion . skalle, enligt I.leFQY-': af tll11ftirbllnd. .J äg tog mig Byn friåeteB
Bean1i&us åsigt, bestå d.e:l~i~att Frankrike': att antyda beskaffenheten af de hlvändD.iDgar,
böt- till ett 1-ullftJrbUJld omkring sig samla t Lelyoy-B.eaulieu i sldanh afs8en«e fl'amstälde
I li611, Schweiz, Be)g~6n och Holland. Detta -I.m~t .Molina~yis ~örslag.Lel~oy:-B6·anlieu söket..
tnllfÖ1~bun:d.. skulle kom.m·a att omfat~ en I nu ätt pttFikt för punkt gendrifva salltlB& imikmä~d ,af 78 millioner, ulld,@1' det att t vändning~l\, Han visar., att ett ·taIri3rbu1!l1l '
d~ TY$k"Ö;stel"rikis~a tuUfUl~bllB.d.~~ i sig J ineIlan.-s~ater med _olika.·syst6m föl" den iBiat·
s ulle innesluta en folkmängd. ~f 80 millio.. ·f l~ekta beskattningt11l .icke erbjuå~En' nagl~a 6~f$. I af.s~'8 å. fol~mängd .. skulle sil.lades ver.'Vin~el~li~3. SV:ål~ig.betel: .... D~t äl"~ 11611&1'"
d hMa tllnfGrbunden .1 d~t n-ai~maste kamma han, lck-e något SGm hindr~\l~, att IDom ett
att uJPväga livaraudra. Men iäfseende' på. t1l11förbun~ de särskilda statel"Jla bäbe:h11 n
1ikedom 000 in~nstr~el Pl"o~uk~lollsfijxmåg:a sin. sJ~lfständi~het _i .afseen,Q6 på tullen. 1 'e
ulla det vest-europelska tvlfvelsutan hafva r stora Imp01"tartlklal" - fem ell\6:l sex till Ifl
n batydanie öfy-ervigt~
.
f talet -- af hvilka de hufvll«·sAJdi«a~t8 t il·
D,at Ir f61' d:en ligoubiiekligasituatlonen in'ko.mstel'na för näl'varau4e häl'trål. MAll
Jnem , det llalldelsp()litisk~ o~li.rårl~t synnel"U·l behöfde blott .·~aststä~la; tull å .~eJ8& fem .n .~
«en betecknande. att. det Jtl~t är L.eroy.. Beau-j sexvar1l31"tiJilar vrd del"as får&ändallde flin
lietl,som i Fr'ttnkrike framstätt detta förslag. det. ena !lIndat till det andra fRom tlllfil"Jag llade äran Rä,mn~., attJ då M{)tttlal~i väckte l bundet. Och «enDa tull ftKulle ieke ltiifva,
slaget om.. ett central~eU11op6iS'kttunfö;rbu.nd"·1sv'årare att k(lnt:r-ol1era än <len »Qctl'oi», so.
det _var IJer'6Y-Be;a~ieujsom ift·igast bekäm-l för närvå}1nnda uppltitres vid införseln _a! lifS--'
'&die detta föt"slag. Rättvisan fordrAr do.ck- I medel till de fransk~ ·s-tlJde1'na. FÖl· de:ll'
rUtmanil'&t ar, ,att ett tullförbtlnd,· ·så·! stol~a alfmällheten skulle det i ldla afSMltOe'B,
dant SOIi!. Monnad·. tänkte sig, had~
blifV'l:l. en lälltnad
Jlilom 116t ~ta
helt annan politisk, botydelse än det' af Le-10JIll"§,det kUllB. tl1l1fritt fÖl"sälHla alla .&1-01'1
loy·Beaulieu· nllföllol~dade," Det låter vis~ l med undantag aJ de fem eJlel~ Rex nYSSllimB-G3i
erli,en 8 ga sig, att ett tltDförbund är en., a.rtikla11ne,~ af lrvilka .ingen i vidat$ckt re
nteslutand ek{)nnmiek. anrelii~enh8t, i likhe~ i man utgJorde ft1,ft)lnål f~r in.hemsk tlllVl ,k
·ed en i ternatioJll&l mynt· eller PO"StkO'llVi3-Jl- l11ing.
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~ar idari framh111it, att r vid ett ytligt betrakta,nde kan g~, egnadt ~
t tnllf6rh~ld ieke b~hlfde anses iD.•. ~ i hör Ir~d_ verkasforande pA, åbkIDiga pro_o

nlgot tie»4tJligt emot utaniöl~ ~6n:d6 te.ktiob.i~~tiska intressen såväl i Tysldand
Hät· vore ju i'ek@ menin~en att öka 8Ml i O:s~errik~. .De· tyska jOl'degarne hafva
Il tse.rnaot Snal·are v'O:ra det stoll!a tltsigter nyligen blifvit hllgnademed spa~nnålstnlhut,
r att tallförb1llldens'kulle ä~tadko.tnma en. som de-så ifl·igt efterlängtat, -och. det mäkotsatt . verkan. livad sä;l~skildt l)eträ1fao,e, t.iga tlgraliska ,p'al·tiet i ty·ska. l·iksdagen
England, skulle detta land v~sst icke hat'va ~ sktllle. sannolikt 'blifva ifla till mods~ (lm man
- .on gfiti&- aniednin~ att med Qro 'betrakta: DU .öpJ)nade p(}l~tarne på vid galval för 48ft
illkomsten ·al s:ååana f-ÖJrbund lllelhtn de eu~ -! uug-atska s-panmålsi~,porten. Likaså skuIl~
o~i 'ka tastlandsstatel~Da.
; sa'nnolikt _de österlikiska indus'triidkail~ne blifDeJHlå lflpf«ttnlng af Englan~4s .st.ällning v~ illa till mods, om m-an tYingad~ dem att
till tllllftsrtmadsfrågan ha!; ~fven se4el'mera: pli Je.mlik fat· täta m-ed Yl'keshrödel'na~i Tyskfrlll e»gei~k si-da V1Ulnit understöd genom: tant och, säl deles i de frånFl~al1kl'ik6 mylidanseelda tiöskriften Economist~ som. nyligen gen el'öfrade provinserll,a~ . Å andra; sidan
·
ledand.e artikel ~Jol~t.deuna fl~§,ga till lölte är det doek påtagligt,. att· inom· 'da båda
al för några bet~,aktelser. Tidskriften för-' länderna det j.ernväl tinne;s mlnga iBduarar på (lat bestämdaste. att det icke $kulle: stl'iela oe}l merkantila intre&s&n, hvilka· i
Da ,i,gnll enda. e.~gel$k- ai'ärsman in ltt~t i' ett sådant tullförbun{l skulle' ,se 8tol'a och
tillkomsten af et~. sådant' tl\Uf(t,rbund se,. nå- ; lookande .f1"amtid$lltsigt~11 fttr ~i« ippnacie.
.ot mot Eaglaud lik1adtnendtligt li:teg enel~ JO{}h s1h·sliildt tord:e J)långa Qtn,S'tä&di,ghete:r
n.u fara för- de engels,ka handel'sintl!eSS€'Ba. ,: vara egnade att låta tuIlföTblUl-d~t v6.i~ka :ii ~
liaral'e skalle inaä' i England helsa detsam~ 1 genämt tilltalande för n~tion-alkiBilan l ~
a med glätiJe,i fÖ1~hoppning att, när' fol-; båd·a länderna. Hvad Österrike beträjf~l', så
kell eD g~n:g genolft egen e,llfarenhet kommit j h~r~ denn8 makt nyligen g e.11&m ttkän,iet af
titl iasig,t om de ..s:tol~a ' ekono·mi$1ta, fördelar~l.sitt- oUll"ade på .hÖgra 'Don8iusw:andell t&-,;it
·()"m ålO förknippade' med det fria .val"uutby.. ·r ett steg ~~t ~el). .sä· ifi:igteftel'traktaåe h6m-'
tet t inom ett af stora och fQlkrika ländEn' nen' :vid Ag~iska hafvat. Det· ~k1111e fÖl'
stå~lule tullförlnln:d,skall ett ,stort steg ~ Ögtel'l~ike -icke vaxa 1>etYdelsetöst att. vid
var~ taget i riktning mot ha,ndelsfrihetens t sträfv:'andena för uPPllående af d~etta mål vin·
faUs:tälldigtt .genomföran«e.
. - . j na Ull,d'at-stöd· .af Tysklan.ds Blel·kaniila mtl' Å{v'ell. j. Italien ochSe~bweiz hal" LerQY- i sen.. H-vad åtel" Ty~kland angår,: terde d&t
B~&mli6i't{iS :rörslag vunnit en lifiig anklån.g.; icke 'heUer för detta land Vai"D, lik3iltlgt att
I tibt siiltnä.mJlaa land~t halva njlligaR häl-I genom ett tullföl'bund med. Österrike fä. t'Öl'
lits. s:tQl~a .Bröten för behandling' af des,sa vig- sig ö.ppnade utfartsvägar" fl"a·m till l\fedel·
tig<a fl'lg oI', och ~ man .har tills'attkomiteer f hafshämnal ue. Det är· derfö-r alldeles ick~
flltr dera'$.utredning. ÄfVen inom Belgien osanntlUkt, att dan offentliga ni6Bin,.'l!ea i
ooh R@U,and har förbllndsfrågan' varit lidigt ·de båGa länderna. kan i en .gal1l'Ska "id~
pi tal,' ehuruväl d:e;t vill synas,so'm Oln man stlläcktnlå~ vinnas för denna :nya tan~ke. I
i ~eB:s;a båda länder skulle' vara mest böjd- alla händelser kommer ju naturligtvis fråföl att inskräFlka sig till ett tullf-örbund dem g-allS utgång att ytterst be~~o af hlil'uvida
,tullförbundet utgör ett vilkol~ ror fUI~v'6rkli ..
e ·Gllan.
Hvtlke,t 1:esulta1 et hela (ienna l~örelse skallgandet· af de politiska syften, som itletta,
liom,ma ·att medföra,. är naturligtvis omöjligt ög9nb~ick nätm,ast· bestf:i,mm~ de l~d:andt) statsatt ännu· bedöma~ Detta torde närmast och männens handlingssätt... Q'lnså V'01~8 förniat&n uteg'lutand~kcimma att bero på) hu-hällandet,att tullförbundet v:el'ldigen atgJol de
fuvidl1 d-et ,g,ä~gs~ .rykte~. om ett tullförbuJld ,I ett _ medel föt r~alisel"and&t. af ~ess~ syftaD,
mell~n rryskland, 9.cb Ostel~rike. visar sig· så torde man kunna taga. för gif~t, att fm'st
grQndadtel~er i~ke~Om ~an b~tl'aktal· detta Bisnfäl'ck slrall utan någon betäl1kli.ghetmaka
l~ykt~ ,i Gell föl' S'ig och' utan att t~ga, !län- åt sidan dessaprotektionistis.ka i.ntreg~,e.n" som
YJl till den nppfattnin!g, .s-om i arfseendedeliå det behagat den. store statsmannen att ltntll6r
JOtt s-ig: gällande i de öfriga l~nderna,. så de 'sista tllånadel~na 'sätta: i fI·äm·sta leGet
iII d,et synas, slhn Onl det fnnnes g·anska blan'd bl~ick()l'nå i l~aris pal'lamental'iska par·
äDla @:mst'ändigbeter,. ~Gm talade för, att ti'Spel.
.
ykt&t voa'e osannolikt. Ett tullföl~bund. -melJag bar nu .må häBa.a glidita11t ftir l&ngt
Tlsk1a:ud och ()aterrike ål" ·'så vjdttnan I. b()r~ fl'ftn dt}t elt~no:uIt$ka och all~ rör l~t
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in på det politiska o,m id~t - ett 'a"fst&l:,; prot"ikti. (j, en det torde ut
am torde :ftB~na sin ursäkt ~ itU'l, att d.en eko- ; sig s1so:m ett stri(lsf"i1-bDnd~eg Il
t k
o,miBta fr,åga, }ne'd hvilk,en vi lu\fva att i 'ök.d kraft vid knmmande anfall och ,fi,
imBta rummet syss&lS'ätta ess, pi. salJl1ll i QeBlla :tulas kamp emot ldIa., •. m, JlUgt
riDit o~h i,el}t,nR' hinda ännu s-tbre män, pro$e:kti4fliste,fn&s uppfattmBl', ouwhbrlfgem.
it eD, politisk ftrå~,a (loh att det är politi&ka {plgir i~om:"det ek0110miska verksainhet8, .
fUtoH~f, SOm hdfvud8ak1i~m:å'ste iroIJmla IrMet. , Men' denna" Skiljät,ighet 1 up,pfaU·
a.tt ll6stäl1ina «Ver ,86SS IÖSlIlug'4 ,D~t är tniag tord~ 'dock fug,a batyda, blott lt)lln k~n
'11 mtiJ1~, alt.·diimDa. lösDii,ng,.,.U,'tfaille1' .pl,,~·å-I,IeD. as del:om,.att ttlU.f~1t~, .s~ ~~ hvU.
,nt att,. att aB,& de nu rang's'a fundel'tn.. kandera' sIdan ·som hel$t., erbJJli3, vasentl1l& fOTg ,Da beträffande ett tysk.,t·östel'rikiskt tull-l delar ocli att de framIair allt öp~a. eUl1tvlig
. buad skO~A ~isa sig h:afva ~alo5it i'del qri)jn-l'at~ fö.rbättra .. ?et nuv'al't\nGe tillstlndet på
\nJfl$_ l\fen 'äfven om så blIi~ f.fjrhållaniet, det hand~lspöilt1.ska o'm,rådet - att komma oort
skola doc,k dessa ch.öm:h,jld~, fall Sking.l från de~~~ '~Vi;~She,.t,. som,. Jijl. ~~k..IU' tr,'y-ek1tn..
utan att qV31'lemJla åt~ll)Js,t():Be n~ågra d:e på: n1U'11lgs1lfvet Inom G~ ei VII lSeTa<de' länaktiga s,&r, ty de hafv~ gitvi:t anl~dnin:g d~l·na ,och hval's llndal1l1'öjJan:åe helt vis t
l t allmii1Jlt~ten i nå,gl'8, 'af EurQP:a~l~i- öfvel'a!ltutgQf fÖl~em·~l för' båd~ Ji~t&kti0'"
t
mest oiviUsel'ooe.. 1Ii\;nd1lr UIlOO1' nA-11 nisters 'o;eh frihandlares vinBa:ste fi8&lulrngar.
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gra manai'el'l egnat llpp.årksamh~et å,t tull-, .
-__'
rbuisJfJ"aII'. 000. re4~ .d.~a0lJl~tä?dfg-1 lJireft~ h~l herrGrefve R. IL Waeht.
&t to, .i~ k~mma. att lltDf\Ttl. ett S~Ol t 111ti.y-, t m~i:ster fö~jallde fÖlreaJ~Qta:'
ta.de pi, den fl~&mtlda g:8'stattJllogeJl af tie kan· f.
"
• .
lBPQlitislta fÖlittllandina inom vår vel~l<lsdel. ~t
;Omarfsskatt
V&Bllg&ll fÖJ:fiytel' det en mycket Iin-g tiå·,1
~
1~ d m~ll&n «let ög;onhlJek" d§, en stofr-e-:' Jag har fårestält milJ att vid eD tidpUll t,
~ ,mtank~ fÖ'I~st upprinn..er. Q'ch den. titd;punkt~: sådan ~om· den: 111\ v&l~aade~ etåden allaänlut
dl el OOQ taRkevuxit till den kl~ftt socm LnppJu,ärk.samhe.ten är starkt I'iktai pi, våft
'Dfvls fOl~ att lyfta de beståend,e fÖl~W-! skattevltse-nde ·und~l~ ol'Qlig ~ljl·bidaI1 på den
aad~ UT ai6\fl\S läg~., De:t el'foj-dras 6ft,ast ~ skatt&refOJ'ln, OiXD llVfll'5 Q\lI'tl,4'vikligket ie tieat ' e; aUan tanke UIH161~. åratal nämes af 1'sta .tQra~ val~3. lika ö;fvel'tYl'aie som ~'ll1B"
en låg:8inde 6,nt",sias:Jlum., hos ,ett fåtal ,an·, 19arna äro (letäde 'om, s~ttet fö:r dejs., r~n~),m
: Il«are fii~,a,tt, se'dan -sä '·sm'åningom. "slå rö~·! förande (i)ch del} ge&~ltlli,ng,s~. geBl(i)m re·
ter i det aIhliäJtlnä tän,ke'sättet och ·der vä~a f&rmen böl' gifvas' §,t v-ål~t skRlt&vi1ti.Bl<it~~ ~
till . 8tYl~~n af be$titmda 'QRsklih'Cllr och .;klo·af. ' gta kortfatt'ade upp,rlftel~ om ~u~€8~kåt_D, de
De är V'~nlige~. forst då, so,m sta;tsm'ä~ineB f\',åsigter 'om ~eJ[~a s~att, ~a~.~, del1 miodM~wa
bna tlet lö~a m~dan att erna honom' nago;Ii, 1inansvet~nskapen gJal~t sIg ga,11anle, Ge lauppll,ä;rksamh'e:t. Den ta,nke,·, som Molina:ri IgaJ-, enligt llvilka. den nigit, i n~lrt\ af åJa
b1~~t till. ~~~lden, hal: 'b6sp~rats några. af l' l~nde~', der. d~n erb~llit ~11 b~rre grali' ,f lit:
·de me'Si tidmulanCle stadIerna ,1 aenua vanl~ga. bIldnIng, sämt de finallslela resultat, den 1
. ut eekliugspl'o'eess. Han har. så att ,säga t dessa länd~l" l8ftlnat, icke skulle &aku allt
. J~.\D~it direkt II'å. vetensttlrpsmann,ens ,stu- t intresse för natio~ale.kon~m'iska fÖr&1Ullg~D.
derk-amm1tre uti det· @1ffentliga' litvet och: 4el~ ~ Tenlli.~en allmänt erkännes, 'att arfsakatt_l,
amt plat$ ,blalld -dagens' mest brännand;e l ändam,ålsenUgtanlacd, blo1itlgar _ynket oeh
frlr6!F_' Detta ~å BU ,vara ept s.l<umpens Ib~res,lältt~, tväJ1ne egre:Bslafel~ af be8kll«~Ak~
verk; (ile,t vittllal~ d(iu~k OUt, abti C1en:na tank:eJatt, 'då, de förekomma ftil·en:ade h«selil gka;tt,
h'oa' en lifskraft." SO.Dl, bl1lar ·stort för dess; .böl-a göra deJ! .till fitemål för iDtl'e~Se i ett
komntllnde öden.. · Ett löfte i lien.na. riktaing Ilan~, del' skatte'Vitsendet ir aItder Olllbil.ining
lig§6 f(h~ 6irigt redan i d&n/OUlstän:dlg~heten, f ooh sk'atten i :fråga endast i ringa. m.ln billatt ttlllförbundsfrågan 61'bff'11idel' ett, neutralt; vit pröfva~·. Ock'så, ktl.Jl' ~rfsskatten 's:äig~s
fäl t., pi h-vilket frillandlare och, prQte_kti~tli- ! hos '0$ utgöra en fl~åga <fÖl" dagen, då förbete kUll11& mitas. D,et iii visserligen saat, 'r'edande skattej&mkningslr'Omiten elt'inrar att tullfö;rbullf19systemet tnås$e te sig olikå, om också m-el~a aJltJ'dnin-gsvis --- &m a~ll
betraktadt ll-r fFfhaJitd~ls- &11er p~rot&lttio'niBtisk l $a~ma, s\SOIn .tlll af de f!;katt~61~, h vilk,a, kuoo
SYDpunk.t. FÖ1~ fl'ihandlal'" hr ttl11forbllll;" i fråga kOimma att anlitas tiU fyllande af
~&t ~arakteEen af bOlitrödjandre, af tullgräDset\ : den lllU'skniug i stat~tnkolast) S'8tn sk 1
~j!'!4'~$t\lllfil~s~1~~ ~ 'lcl~.' ~~~ ~ fOr t1 )". koJ!1'~.a 'et\l{)'~ :' rttB.d$~~t.~t'· .,'ra . ~a t r .
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tillåta Blig att tIll en hörjan ~ hes-~att~ ,rtalt d;elI kögre Qeh ,allmännare
g.ifva arfsikattens. plats i sk.attes.y-st&- ~ vinst, so., tlppko;m:Jltel' 'det'lgeoo'w, att salten
mt lemDa 'eu S&mID,aAfat1ad ft1UBstäU.:· ': öfV'erglr' f)'åll' en IHn~SOD, 'SOUl (i;rl'8"!tal'· b:eflia
af de skäl, SO:ll1 blifvit allf6rd~f1()r och rsi$d&rifrlu,- till ell alll1,ailll byars ei\o;Il{):miot arfiska.tktls r61e a·tt vara till,'· eli; öl· t ska tptrese.edl'ifv61' hOlln,m att ft};I'Yåir{va den
igt af &r:fsskattens fÖ.l·de~al; ocli o}1tgen-: samm,3,. Hvad ~ett:a; -sltål angår,' $111. jet,
et . Jag' skall d~refteI~ r~tlogijra för' det·l eh·Ul-a det o-D~sti'idHgen låte,r tilJälnp'a ~1g pI.
BtUIASte af lagarna f61~ .al'fSSK'atten i nå· ,en stor ,del at de mIl, d1 '6genJl:Ot1l, ö-f'el'~d.l·
, frlmmande ländel\ oeD j samBl:l\nh~ang 1från en hand till en' :al1nau, '~kval sakna
'ermed lemna' n:lgra hit bÖTandestaiistiska:j tillämpnjng 'på; en vrgtig kla~·s af d~s's'a, BiJ, , l pgiftet,
Blutligetl vill jag lIDllersaka i I tig-en tjust de fall,. 'då egeu4um p:l' ~~l[nd af
h, d mån eD aifs$katt i&l' näl'Var,&tlde finnes l.d)~dsfal! öfverglr' tiJl 'ny egar.e. . ~1ÖI d~nllre
till Sferige.
i uppstår vissel'iigen en vinst ()~ch clenua större
... rfg k,atten hällfön~s i fiel'e lärrdcl' 11n:~el'; än i d:e. flesta åndra. fall af egtmd~itn:s;ijlv'8'l~
t' pelsH:1l.tteu och i Fl'al1kI~ik;e ·under det; tite!ge) nlfen ienna .vinst .kan ittke silas m··r
rmed sid~o:rdnade Enregistrelll-&ntsin$:titntet. ll&la .slgfl·ån någ~t elen al1ffallllQ egDItdomens
ndra 1älld&l~ åtel'" äl~ d~n llltbrateD: så,stnn t'på gr.un,(I af öfvel'g!~gen ~ill lljelQ1$6 Goiat4e
,or ltild skatt, lrvilken. uppb.ires utan' till- ~. välrde;· 'eind;a.st ur' Q6UBä ,syn,u11lItt reat, IlLer
jelp ,i 8timpe~" så'Som. fanet ,ål m~d de i: det.. sig iö1re ,fö!1'klara., 'b·v~tl·f(i;r !8tg.dam\8ll)
t nue af Englaltds fyra al'fss~ll)ttel~, som s~tn i den ny:e e:garells lntll(l liksom i _
·r nainneR ,»the Legaaey D:uty~ Gen »the '; fÖl"res 'ko:mmer att' b.idra~a till. Gi6-t allm ,0c 8SD01l D,uty», m·ed al'fS'skatteJl i Dan- ~ Ras,' b~hQi, skall vid ijelfva o:f've:rglllgen ca,r~ '"
a k o0h s~daB belt kOlt ;tid tillbaka äfven l ,bas' .af en S-iill:skild afgift. '
i PllellSen. Qtifse«t ~en .form, tlnd.e~' Jrvil-'l .. 'Vl11ma:naJ!lvis:-~~la ~eSis'askatte!',1 e,g"'ellleD arfsskatten upp,bä:l"e:s,. ål' den e~~llei~tid" dQ1US '·fV'81 ;g§;Ug frin en. hånd. till en lJ)n.an
h d d-ess plati i sk.attesystemet angåT)'när- oell ~bland. dem &l'fsskatteB eR bestlm'Q.'f ·s&r·
ID t att Wa.t1föra ·till ilen g'rU]~P' af siDs emel- sJrild uppgift i ;skat't0i:y~steme;t, tordte mam
l 11 tallJl11g'ell olik.artade skatter, SQm aiS'e att kunna 'täga.,:att .de;nna li~gei~ del'tlti~. att d~
d '&bba f'6-lväl'fvet af:J)I·ivatt"ätte1\ Har är iOK6 bild:a eD fyllnad till :(le 'skattel', sam atme att
tillet &tt närmare u:tveckla de gl"unil~t, s€)~nrl,dTahha k~pltalet, v~r~ ·sig· d6S,sa Ull äro s:am:unna a;ttf~l'as for b81'3,·tti.gfPldet af detta 'Slag! lnanförda llnder en allm.tiil fÖTnlige1d~,ets .. oeR
lfat.te:r i allmänll~t, i ·d.en mån i~' icke I inko.'IDstskatt eller UtgÖl'R - iere skatter" f~r
endast l1tgöl~a' ersättning för af staten dfreKt 1- kapitålet i ,ae,$.s ."oltlra IQl'm,el'. Åell~ sii&n
le Da4e tjIenstel'; de äl'O .&fVeil af s-ins' emel· 1hal' kapitalet, -sås'om· ~ändt ir, eu vl'SJ~ b~
lan d. olika llattlr, att det är s.vårt ått föl' nägenhet att undand-öljasJg fÖl' bl'sk.attBi1:I'g'Ilar~a: Itrn~e~ge1l1en~ln ,princip.
Fi~ l myndighet~l·na ..... Fo1jd.6fn~,. ~f, .deD:Il& '. btWiiDgtmltliltU~ll hafva eln~ilel1tld redan lange va-! genbet, hvJlka ,foT staten, Vl's:a Slg 1 mIAiskatl
rit p& det kl~ra,n1~d rättln~igl1ften af dessa l grk~stnillg af k.apitals~atten)< skola Bli i'vi'Ss
katter) att dö,ma af, den vidsträckta använd-;' månafhj.elpas derlgenc>Jll, att, ka'l>ita,l~t 11."
DIDg <le el'håIlit, 'om 'de också ~må bända der- ..derkastas en särskild beskattnin;g, dl det
vid ieke lltgått frå.n annan synpl1nkt än den, ': öfyel:~år . från en hand till· ell ~nn~ul 0011 &åt bval~ o·che~~..s~m köper, är-rve1" ~,ell,er f~r· (~ll;nda liks,o,~- vis·a~. sig,,: Vls'serli;ren ka~ tli..
fvei~ Q.Rdl'a rattIgheter, ,Qckså har råd att, Icke egentbgen bhfva ta] om, u~g,ot dl'l'ekt
b tala skattel\ .
(s1\mlI}.:an~ang mellan dessa -sirsktldfa fOl~'m~~r
Den 1f:}'&1'ÖU1Q~ nuånsskriftställareu. von Rock., föl" kapitalets beskattnltlg; d-et ligg'ef i Sr3U1idal~ i sitt årbete »Die -öfien~tivben Ab· ke.nsnatur, att det lJel0,p:p, 1tv'armed ka'litaen ltndSehnlden» dessa skattel's berätti· :,l~t lyckas undand1 aga sig åen al1m.ällt'la ha..
IL de det'på, at.t den allmänna l'öl'elsau, sa- skattD.ing~ll, icke ens un"g~fäTi~g'en l~t~r sig
aek l'ittti,gheters öfv,ergäng _från eu b8fnd i utrÖll:a,· fö:r at~ saltlnda ~:etn~, t,i1l g:l~l1B. 161'
en aftDaR ökar deras värdeocn 'fraFlla.1- 'hestämm.andet af- stf)l~lekeuaf acen s-f1rsh;ilda
~: .,.~'~i"~:- _r en vinst af besltafienl1et att kUUIU\ ut." beskacttmn·g, ,hv&l'om hä;;l är f'p~a" em l)(tfÖl'emål för bes.kattnin~) dervid han. sk. ttnmg, .' hvars mi&tigskiftand:e, H'atll1' iteke
e ~ ,el' €lett vinst, SOIll t.e~ vid 'ett köp bel1'6'P :(;)'1' .d:tin egD~a. att dil~6kt $liw!er·a k ·
r l~$ ~. t l· del'i~K~OO1 at, p:r', -et ftn' pitalsk,attelIl; 'men&t~ et~ faktiek:t s~·~
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han~ mel1All b da eger rum, 1 tel· fig ieke :At !an
f ~r ka. Det ha l\)lifvit fram hånet, 1Irll~ . egendomlig elt, lUJmi$k kra t gi
at rl ..
.Bl;J am' ae:n u·ir.kta besk.attBlngtm. l jOI~dtUI,
~a.m, tttil"yok6t. Det ir klal-t, att if D lt
s '; m t. ex. i Fraukl'ik6J ieke äl' synnet"lig : öfriga skattel'" som di~abb-a ,egendöm vid
bör, EQr<ifgiBtrements:a:fgifter fil" köp af fast: örr:e~rg'Bg ~I~.B ~ perS'QJl till en aUDan han
,ndom., 80m syna 6t1'"01igt hÖ,g,a, likv-äl tillerkäu.nes en lilfnando t1pp.i~ men a.l'fstllna biras oeU p& samma sätt kan i Fr-ank- S'kat~en fål' ·i ·detta. hän'$e6nd~ en alldoles.ir..

e saknaAen a.f ~ll all~nän kapttalr Gen i~ 's,kna. hetydels'e ·d,ei'ig~:nO'mt att .de. '61'9«9.8-'
o st katt 'f6Tkllu"a" att 'en 8YIU'i~ei'lig dry~ ~ ö'fve.rlåte'ls-,er, SOlD af den samm:å tr:ä;ffas" dels
IU e S'katt i,ek8' k~än»,es aUt fÖl' tryc:K,3;11lie. Åt äro oaud yikliga, dels . ske u.:ta:.n närlon gd)dtandra sidaD haf~a vinare de~ sk3;ttel~ på, gQl'61'Se'å mottagarens_ $'id.a, -h;V'a.l~igen0m G·
egendODl$ öfvergåDg fri.,g .en U:lnd' till ~jiJ, an pitalet här vi~al'sin nyss Bämooa f@\rmiga i
nan och bland c1eR1 S~1"8kildt -arfssk.atten.. j dess l-ella;ste forln.rAga om kapitalets beskattning- en ligtig. . ~&g har 8ålu~da sökt vis,a, hvilJmn uppuppgift att fyll, bvilk.6n, hVltd' al~f$8ii:atten ~ glIt arfs:skatten i' allQ1;illlt~t h~l" att inirlB
b&tr-ä;:i8;}!, -i synl1el~het J)E~t<1Jlats af Pl~0:€eBS'OI~; sk:3tt~sy&t6met fylla. Jag bet' nU att få lemRa
(}D 8cbe~1 i eit· a.f 1110;u,<nn utgifvet arbet.e;.:~ en fra111ställalng af tie skäl.,sö,m. !tu11LB?a an..
r . cb'artsste;Gern u.ltd Erhl'Bclitsr$'fQl'ln ». Ran;< fÖJ'as - föt o.ch e·tl1'Ot_ atfsskatt'&JH:J lltmplig'het sir
framhåller åel', h:~ru:s~m man, tät·skil.dt på '$.@m skatt, Ty det ärklåli; a~~, Gm ,än liti
!6Allste tid,en,aJ.lt littigar~ -på,. besk-attaingen skatte_sy'stemef ~n plats och en \1P'J~gi1t kallna,
lt d;en r(}t~dl"anJatt den skall drabba ~·e 3nvi'$.·as arfsskatten" skatt6Jl-S 6g'&]1Skapel" och
båda pr'odu1tti~$):sf<ttkt(l)Tei"n:a kalltta1'0GB atb~e ~konomi:ska' v-erkniagal" lik-väl sk1illl~ kunna
ieke hlgtt aritlll,eti~kt niaa älven faktiskt lika, val'a sådantl,, 'lttt de afr~dt'& från åesf; t!;PJF"
a t att la6D.'s:ökt, ·till~od9se . de:1l1l3 fQ:r«l'-all tag,ande i systemet.,
Uf,illlg'&R dfM:'lgelll~;m., ·att· man 'akilt fd:rmög:en-·:
Ar1sskatten ät' eu skatt pl $tt kaf>iial,
h ts:· ooh illk~;mst8k,a:tterRa åt Q~h fasuitilt en l som aen ska~t;Wkyldige, förvärfvar utan el"..
...,re ..skattesa;,ts~ fö: d&D ~~å'l~ra', ~ ett f0tfa~ ,jlägg:ande.äf n-~g?n. goatg~1"8Is.e. -i~"~)r _~ek
)'lngt:sa:U, S1i)'m. 11kval äl~. I-Orooadt Bu~d tn~ng·a . umn att han aIltl,d haft ratt att ll·aH:nl\ Ger·
Vll·i~b~tel' - en~l"'. tlck ·ttG1~igeB;(l)m att m~B -,1". ---Q,oh t1't}~1 bäres del'f'Ö~ lä,tt. D!81tta mr
inom sjelfva in:ltolltstskatten skilt inellan fon- 'Il «,et arg:llment, S0iID allt ifl~åJl J. B~ 'tays- tid
el't\d o'Ch OfOi};djer~« i:nkomst och· .beskattat _'l1tgJo!rt,' det 'ftll"nämsra. vaIHlet. fÖl' $kattens
de8 '~aa,eratie l1:1eCl efl högre pt?ocent ~än, ·d'en -för-sv'i'r'åre. .Den fÖl'mtrdad,e ·arfvingem kau
ofo»d ~~aie. Sen,eel fÖl~mena~r" nu, att detta ~ d:ö fÖl~eartataren;- en n:äl~mare a:rfvin;~ kan
ältt &tt m~del!S;t --inltOiJll'S,t:s;k:atten ,s;ö;ka 'åtk~m·lliQJl1l1nutemeUan -:-- i ~MaQeil~a, farlle,ll an~llr
m~ &e>u
k:~ffi;talet.eg~ndomliga ~k()n;Q'm'iska ,ia:fvet ~n _rö~s;t .~äm,trde, ~. sj:elfva arffaJlet ~r
krltfte,ll l~ke OfV6l?€R8stJi,mlner' m,ed den,k:a" I sale:de:s alltId. eVJ:'s·st oel1 Q,etta d>esiQ mer, Jlll
la. t&listUsira ,S.t'Skiln~d·en· lnellan de ~bå;aa,pl"Q-1 fj-~l"mal~e atfvin.gen 'år heslägtad ln~d &l'jlau tionVaktoterIla. ,Ty, Sagel' h,aB, icke lär italIen. Vidare ärarfvets omfång OSäkert,
ma~ kUlIa p'åsti, att en viss" gJfv8i& inkoins;t ·~ty det kan' i al'tlåtareus harrtl samul&RslDtälta,
af kapital har eh störl'e köpföj.1någa ~n en':. si, ~tt f0:ga eller intetdera! åtel"står· f~r arf;.
liia Sitor iak,ow6t af arbete;: och h~I':vi1J_.la;n v-ingen. l ;Mtraktan~~ af 6eSSQ om~Bdig·
då }lriJlc:iptelt ,rättfärdiga au: olika besk·att·-~ heter kau1 säges det, en~tgärd., hVal'1lejDOiJfi
'Ulg af två lika st6~1~'atinkom~t~l~? Vls~: en del --- ld'e flesta ~ll en jemt'ö'Pel~'Vls
:el"iig. äl' det·· s'ant; att d~ b~(l~ pro,auktions-. ~ ringa dei
al'IV'et fl':ånhipules arfftaga..
ra: tOIl~a-l1la ega '~n olika.~k{)u0mi.s.k. -kraft" Ulen f l~ell i fo~,.tn af atiss-katt, o-öh ·tifiäg,ge.s staten,
.Bll~ .y.ttl"ar ;$lg teka lt.tien .aljka .kl~aft; icke, ntöfva en för d~n' :torl~e BynB~riir(Ul bt..
!ros d:en fl~11 }lva1~je'1'a.l1:äJ':aytålld-e inkomsten, t tun~3li.de verk-an. S·k.att~ll }ninskar e'nGa,gt
titan t1iti aa llQ:s kapitalet framfö~r ärhetet in... .st()l·lek~·fJ. af ett. kapital, på. hva-rs stnl~ek aJrf~
B~~ endre fäi~m,åga a-tt,: sjelfständigt och itfv~n ~ VIngen. ie~ke egde -rätt att bygg'9i nlgr:a beutan g()utwö.l~se öf'vetfiytta: en in.komstkävkt~· räkningal"; den fÖl~säm:ra_r icke i DågoD. mAs
fl'_ eiQ pe\~srQ1n tilletl .anlla·D.Al'fssk-atte.n: ban:s ft11, v'al~ande ekO:lJliOlirtska stätllnluw, llltaa
t1 ·'·f[år 1111 kapita16t i dellllB, dess egendo.m·: millskar ·endast d.en tilLökning i likooom"
l· ra. {1illlråga att inom samhtäUet f6~tplantat ;sOlti e.l,iest sknIl'6 hatv,a tillfallit h~:l;~'m. Ja
ek'$Jlf)~misk mak.t O,CD tl'-äj:ar d&t Jttst i j~t afl'ägS'nal'e slä@t&ka~sforh111al1ld~t meltalll tu faf~
(igonbU'ek, flå d6t ut«vaT de.Ula Si,D' förmlga-; låtttreR·ooh arftagal':9 v~l~it, och.io. 1tle1'a ovän~,
'all 4, 'fö)' n '8 S~l" .kQ.d~ ~~&i att : ~4t arfvet ~r'f "r l~t vara 4~ S611131'el'·
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l'yekaJlde b,Ör 3.1'fsskatten känaa8 ellter ltrta:, . sel'm arf ek01101ntska v-eJj·kn~n-«ar
ooh till d'6&to h~gr8 be:lQl)p kan (o'ch ltel~v~r1tnj,ngal'. D:ess v6t kan är Bl-ed
...t as. I andra fall åter, då 31'ft84tal'elt ett ol"d l~tt ö:f'verskådlig.,
.
1~
. unilel· arfl:~taren;f~ lifstHl i sin mln
Men man har äfven mot,' arfsskattMl f1~ami 1·tnjllltaIl4.8 af den al"ffallna eg~lld{)JIl8n,,1 stått. At&killig~ anm.äl'kningar. ,De~ största
o han äR l6k\6 :.egtdel del'i~ såsom f-glIet är
v'äsentli:gast'e af de's:sa tor~le vara «e'D.
ex. m.ed barn, SQm.: '~efva i silla föräl.aral"s a~t· arfs$katten träffar kapita.let siå,~o:ms:åd«nt.,
USl måste ttJ'fsskatten kännas mel'a tl"y'ckan-d.e, } och, ieke,så.som fallet ål" med R-ere anfd."'a
i ynIla~et dl, s-åsom Adam Smittl .åu.m~·rkt, l'skatter, d:en af 'ka~it'alet hå} llytant-le tultamn fadel"s d~öd oftare medföl", en: fö,tsåm,ring l,sten, ehuru nudel' fQl~mell'af 8:n k-a-i'tt~l0e
än en färl!l·ättr-iogi de lned h6:nomsttlnlef~ ~ ska.ttning. Denna anmä"l"kning skulte kltllo3,
Me bal~ReB~ vilkor. Men ofta' bänder äf-! gÖl'aa och b:ar blifvit gJol'd ur tvi,Dna syDr
veD, att ffJlJniljefa:drel1l'S~ död lemnar' betydlj,~a 'pnuktei', den' ena m"el.'a från den 'gnskila~
ri@dQ;lIUlT till barnens disp'Qsiti;QU, likaso:n1 "skattdragandes, den andra mera frla stats·"!
an väl älven kan antaga, att i· ilel'talet husbillnin-gens. lY.lan 'bar· sålunda lir eleD
eDligt 'ootul'ens ~rdnin,g 'barnen 'vid fa- förra, synp'U'nkten ,med Ricard() mot ~n"8Sk&t ..
e
död i'riJ arbelsföta; och något skäl fin- ten anmärkt, att deu faller heit oel1 hållet
es pi det l\ela icke att befria. ,d-em fl~åll påkllpitalet lltaR, att 3:n:tagligen fr~k~11a
tteBiB lltJg'öt'and:ej '~ndast den för dem sät- nägon ~J.Jfsträngning att eT'sätta den uppJk1;)Jmna
till ett lägre belop'p.
' kapitalförlustlngeno:m ijkadt :arbete eller ,spat-'
Uta-m d.&nna egenskap att bära,s lätt ~lal' s'am,h.et~ Om en, person ärfvel' 1000 pud,
· ,',katt&B ett företräde fl'amföl'åtgkilltga säg~r Ricardo} och tål" betala 100, pUtti! i
ed 4ensamm;Q befl~ynd'adeskattel" - det arfsskatt, anser han sig en,dast harva ä.rft
1i'l8111, att den tilldl"agelse, so·m :föl'a.nle- 900 p;und oc~h aasträn~el" sig icke ~tt på S:·Iil3
det' s .atteBst1ctgifv11nde, dödsfallet, hvarig~·tltgiftel~ -sp.ala in denstlaman,anoetalt i
nom egteBii!im ,öfvel~gålt
en person till en skatt~ Hade han d~u"emiOt fått llctgifva de
cf\iD, ieke är af beskaffenhet att kunna fö'r- 100 ,punden i in·komstskatt eller kontt\IBä~1lB·
d ljia "Cl6'B att 8'åled:es appbörden afsltatt&n~skatt, '-skulle han. ,fol'm:0åligenhafvt\'n;llusk'at
. r ynRarlig~nl saker. Vidare ar uppboJt\de:D. eller .-Ätminsto:ne lck~ ökat sina utgifter mM
billig. D;8 vigtiga civilrättsliga fölJ(lel~,'som .nämnija su.mma; och landets kapital skttlle
äro ö1~lkB.ippa~~e·In:e·d ~tt dö·asfall, gÖI~adet icke nllfva tludergwtt aå~on fÖl'mi!BskBlng.
"mligen äfveu för elvil1ågen 6UDtdgäug'ligt Häremot invän'de l\{ac Onllosb, att, (MU oo:1fsl
tt -ijl eslM"ifva vissa form~litet~er i afseende RicardQ kan anses likth:tt .hafv'a.ångtfvit det
dÖ'dsfallets a1un,ärlalllde, upptecknaRdet at obetydliga inflytande, skatten utöfvM" på ka,'ll aiidnes(lvaTlåtens,kap, ~enna 'llppteck-. 'pttalet, man likväl bor kortl:m,a ih1g, att arfi gs itll~6gist)."era.n(le ,hos Vedel\börlig mya,; 11tareneger' kä:nnedQm Q:11). skatt.ensbetiBtlir"
i h~t m. Dl.; och svårigl16t 'mötel" i allmän" het Qehd'6r~ti har en yttel'ligare3;nlednlng
teke att låtaal~f8skattensel'läggande lngä att spara, pä. det ;ic.ke al-ivingen m,li, &'omml3.
(),m 6!tt Bl.ome}lt i någon af ·dessa fOl'mali- att" 'lida: m,en af skatten. PrestUld;ioD:6ft är;
er, ltvarigecll,om skatten, i viss mån. kom" att, d~n summa, so·m e-ftel~ aJdl"ag ttt' skattea
.', s3Jso,m ,det blifvit s.agdt om '»the Probate tillf~ller al~fvil~,gen, ål" hV'ad al;~~~ren 1tm_t
d AdministrationI)utie.s» i England, )to llonOI)l, Dessu,tom bÖl~ man iclre ,förbise, 3i t,
,t -18elf». ~ren :åfven i länder, der Säl'· (}.el'j,genoul. att ~tate:n intager ett, he$Y6U~are
a my~(d:igh.etel\ finnas för uppoor~den 'af beiop,p i f~l:ni, af ,arfsskat$" dell k~n komm~a
etl t kan, det 'enligt s~kens' natur icke i . tillfäll13 att'påaun:at bål1 nlin,8k~. besbtt'" blifv'& fl'åga Oln någon vidlyftigare ningen, hvari.genöim aJlts,å häl~ uppstår ett,
61"a i:nveCiklaaskatteföl'va1tåi.ng, då.den- tilLfälle till katpitallsel'ing., sO:nt i näran '1I1åa
ti de f~l' ci~vlhjättsligt änd:amål 'ske,ende kall motv'äg~ dooaf 3lfsskatten ~åltad1e ka~,;':·-'-··"""'Bil.IItJ·Luilllarna har en säker g1"llndatt byg.. pital{örlUiste:n..
.'
,
.
,Al1vll"såmmare än denD:a all"Dlål'kll.ing, 11'v11fttl~tjens:t h70S arfss'katten är 'slutligen 'ken icke. tOl~Qe Jt1l~nn:a tillmätasnigoD.smn,e
t
~tt i~n städse trärifal~' den fJer-soB:, som, llety:det~~" il' en, som m&l·a 111: d'en afbnänua
•ftaren arsett att del~me,d tl~äfLa. De~ne statshlls;bA,llningens . siV~Junkt ~l1fvit arfi a~dr81,
ståBU 'att frlal eig på n~g()n annan ~, synnel~het af v. 'S:eheel, )!iktad nIQt &rfstten, .,In sAllllda ick
..·Il 1iik'bet med lllkatten,.sls~, kapttalsk;att '. betrakt,ad., Endra katter framkallar eA täugre.lligt v. S'elleel skulle ,Bämligen al'la:wk.att
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h u här li'åJedes alltId qval" t!l" eJl viss if· ! tid mt64 ,il ecf 'et reke; hvat~för jag 'ber att t
• da tU~el gI'ad af svirighet, t<Jl'åe d'Ock a~ftn&a fstillet få, öfvergå till en Ot't reclQg61"el~ef&·
icke utäfva något st~rre inAytande 'på ~rfs" i arf'SBkattla-~tiftllltilg.en } n.åFgra fl!iRtmande
ttea:a afka,stning, (lm blott skstten vid a,l\,f· ! län<l:el·~
all i l~itt upp· oell 118,datigande led it1testtt.. i Jag vänder mig dervid r6~rst till Fr:iUlla'ike,
tes så högt, att l'Ockelsen, till d~ss kriuggi- hv;ars lag~stiftning i detta ämne äi' - met!
en«e p~ aysB näl11ndesätt but alltför stOl". ~tt. vigtigt llnd'a1ltag - i aIlm,ärrhet l"ati;ouel
Ty e'nda&t 'vid ,arffall i dessa led tgl~de fÖl"" Q'ch i likhet med öfri'ga del~r "af eBregi~6
s:ök till skattents.kiinggåen:de V&l"a att befara. lJlentsinstitutet ide. minsta detalj.eI- utbild'ad
Dre rall då Dågon af" ömhet· fÖt· Rllll,ra s~g· g~J.l.om' en rik lagiillämpnin:g. - All äfver·
titl,~ai" llnrler sin: lifstid skänker dem si14 egeu# ,g&ng af .egendom till följd af dö,daf1tll skall
,dam t på a~t de må uudgå att utgÖl~a, arfs-lellligt lagen
d,en 22 fl'Qim,e ål~ VII och
skatt~ tOl'ae V'al~a sIt sällsynta, att de ,kUtlua. ritå~l'a senare la.ga}', inom vi~s tid ,eft&l- iÖ'd:s·
lemuas ur l'äkntugen.Af s~nrm;ask'äl b~·· fallet ,"-- i albtränllet sex månader ---- med~lst
höfvel'" i alhnäJlh~ v.iä anol'dnandet arf kurre- ·de;talj:erad.e d'eklaratiol1el~ anm:älas vid vederlataliatt@l"' till arfsskatten llänsy,n endast tagas '. bijl'ande' ·enreg,istrelnentsbyl'å, 'Un{let'litenI},(~t
tfIl skattes~ats,eD; .vid at'ttall 'i l~ätt ,upp" och f härar be-stra-ffas .med· .utkri~vande vid testa..
~tld.i~~~de le:d.· lVfuil .. undYi~~r ~åri:gellö;In t l~ent~trisk sliccessi.?;11 af ~dQhb~a afgifte'll oe'h
'afven ol:ageuh$teuatt nodga-s gota des&a skat, 'vrO. IntestatsllCQ6SSH)n af afgJfttu' en aeh ea
tm", nl~I~a, brve,eklade,än iera.s' egen natur '. ball gåug~Euregistl"em·entsafg:1ftenskall 61"·
kräfver.
'.
'läg~as vid aamälningstiltfäl1-et o'C'h at§är af
Jag h,a1" hittills' 6n«·ast betl'aktatai~fsskat-f all slags egendom ll\i)nel~a till likahalepp af
t01l ur r~B s~at;tesynpllnkt.. Jag -skulle ön- .los· o:ch f~st. -H vad, afgiftens b~l(}pp beträfgkat att ärfvj~ få sysselsätta föreningen n:å,· far, bör: annliärkas; att de i lagen $t'8idgl8:d~
g6t m.\M 8'tl annan uppfattning af arfsskatteu, afgi fte:rna på grund af .lagarne af d-en (1
sO'm i$Y1lnei~;D~t lUO!tnTysklands· ny'are ·finans· prairlal år VII och ..d<eu23 augusti 1811
vet0fts~apliga 'llt~ra,tul' låtit l"ä~t mycket tala 1: utgå lued: tilläggs:afgifter, S'ö:m böja' dfnl1 med
Olm sig" n:ämligen den soclalp,Qlittska i mot· i ·20 pl·oc'ent, Enregtsu'ementsaJfgift«ilt' fm~ DJlf
sats, lItt):t den - fi~kal~ska.
ty~k.a professo· . utgör sålunda vid al'ffall i I'ätt upp- och B~:'
F'6;r, kvilta såsom von S~cl1~.el, Umpfellba~, stig~~tie led 1)2 pl~OCelJt,_ vid, al~:ffan m-ella,n
B.arY08" MliJ:nziQ·gOl~ ·m~ fl." ,hvilka gjort; sig -m:akår .på-grund. åf testa-mente 3;lS pToeellt,
till mäts.fä/n f tir denna riktBing, hafv-a der-' ~lell;a:n onklar @cli ta»te:l\ bl"Ol'S orih syster'!
vid i viss mån tillg6dogj,Ql~'t sig tankar, som bal'R 7,$ p.rOC~llt, vid. atIärsnap8 slägt&kaps..
fiirut ltttablts af Jtskilliga., s(lo>i~li$tis~a, 'spe· '·.l~d d.el$ 8~4äel~ ,.9,6.pro'Cent sam1t g};eIlu
eielt 8a.int.. sbllonistiska fij'rfattal't7; och lltgångs·,Qskylda lO)f$, :pl~Q;Callt, lika vid t~stameltts" och
pu.nkt~'ta fö;r- :lere blaRd nem är ock ·den för- intestat'sllccesion. F.rihet föi" småbe:h:1IlniB:gll'"
Jllil4rade, socialis:m, SQ;m i op.positio;n m{)t' belopp egel" ieker·lim. Via arfsskatten:s he"
laisS'eei~ fatr~J laiss-ez.. passe!" sy"Sttml'et vill, g~.' räkning , eger . det ab:nol~ma förbåll:alltle rtt1n,
Bom, BH~di.fikationer i den ek01ll)mi:aka- s:am·, att från' belrållningssutp,man ioke få afdl'agas
k,ä,lls<n~dnillgen l n~goD. mån afbj.elpa debJir- ,boets skllld,er, en be'st'ämmelse, 'som bH.fvit all..
taste soeiala mi:ssIQl'hållandena. De se uti m.änt oeh bittert öfverk1~gad) Inan i~ke de'"
~l~fs$k:atten iclre så, myoket en skatt1 S0111 ras.t- siG lnind1'6 bibebållit s af frBktau, att d~s,s
mel' en inskränkning" af den -ill~ivata al'f~l'ät~ ~pp,häfvand.e, skull'6 vålla undel'sle{:gellom filate» till f01~mån fö~t .staten, 'oeh nuna denna g-erande 8!f skulder. Ettaunat önsknin:g,g1nll~
iRskränknillgs hel'ättigan:de, 'hnfvu<1sakllgen som i fråga' om ·arfSskatten blifvit framstälcti"
d~l'l1tiJ att 'fatti~donleu uled de~s Ät-fölJande, är' att g.katten borde f~ e.rlägg'a·s teTminsvis
S.kllggsidtu' af pallperisIu och proletal"iat iyar, uuder loppet af ett par §:r, hval1igeuom de
tid framk~113$ icke ·endast· gen@tneget för- hö.gre ,afgifterna skulle blifva väselltli'geR litvl\llaade Rtaa älven genom de soeiall1 förhål- tal'e att bära.' Enregistretnentsa.fgifbefJl3 för
lan~e]1as· inv;.el~kan, laval'för l'ättvisa och klok" aJ~f .inbragte i F.r~nk1~ike år 187~4; d\et betyd'·
het, enligt clei'as menin.g, .bju.da, att staten liga 'belop'pet af' 110 ,542 000 Jranes) 11val~af
hör gen~m '61'vandlillg af en del af p~:i-vat· ~elöpte på arffall i rättupp-oeh n~d$ti~ttnd"6
egen,dO'.m,e:n till gemensam .egendom arbeta på led .2'9 312 000, mellan makar 12 6,58000,
de lägl·e 'satIlhäl1s1!\igr~ns'höjande. Jag skulle" mellan sido{öl'vand:ter 0,4528 Q'OO och mellan
s-om sagdt, .öA~k&t att få nämna näg:ot äfven Q,skylda 14044 Q,OO f1'auos. Af dessa siifr.ol'
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törsta delen, &Inkl"ing hälften af f .n skatt, som llBciel' Bamn . f the Lega-cy
le! . skatt&beioppei" tlnder 'det skatten på. al f- t duty ~, tri1i~r både t~tam:&ntenul oclI ab infall i rAtt 1\1>1'- o.ch n~'(tstigAnde led, oaktadt l tea.tato ärfd ågendom, ··86m i väl'(},e uppa!I
de111 relativt liga skattesatsen, likvä.l uppgår; 20 pund 'pl-oportiotlelt till eg:endt~m6BS värde
iII en ganska betydande summa. Det be- f aeb 'm~d afdl-ag föl' skulder; samt utgår med
lQpp, 8Qm sålunda uttl'yeker afkastningen af; fasta procent, som stiga i f6:rlltIland'e till
enr-eg-is:treme.ntsafgiftel'na för al'f, måste ick~ l -sUtgt$kapen~ afläg~enhet. SålllU.ia erlägges
obetY'dligt ökas, om man vitl fi'nlläa'rf~skåt-· t af sI äg till gar i rä·t~: .,{lP}- '~oeh R-eds,ijg,an.de led
taBB totalbelQPP. Af det sätt, på hvlU~-et d~n il. p:I'Oeellt, af sy:sk.on och <leras afkomlingal'
egrent}i:ga stiifl14'elSS'ka:tten (drott' d,e· timl.lv,e) 3 pl~<:rcent~ .p,f onkel 9ch tal1ltsamilera:s afkQm~
i Frooklike är orclllad, följer nämligen, att .liiIgal- 5 -proc'., af gl-alld6nk~1()~b. .gråtIt«tame 0'tb
viA l1PP11lätt~lldet af ettinventai,,·e efter· en d1:}ras af"komlingal 6 Pl~O-<}flirt' SttlRt afaftägs·
aftii6D p,el~son eR vitnlige~n g~Rska _b.etyulig ~al~e slägtingar o.e:h oskylda 10 pr068Dt" Enkqvantitet 8tä;Dll'l~d:t pappel' måste förbrukas" ling Gch anka ärQ fria. M,en äfVen d~l1na
ehu. 11 någo'l1 speeiJet arfsstämpellc:ke ·:fi:nnes.· skatt ff)l-et6r deu egelldo.mligheteuc, att <len
Det skllll~ fÖl1lQ m\g fÖl? långt, O,In .Jag vin~ end·ast dl'abbal' den lösaegell,d0men, elutru
i lAta mig på en framstiäl1nin.g. af den egent-' -dQtta b'egrepp h,är tage's i Jl~g'Ot vidBtt'i6kliga stimp8llagstiftniBgen; jag ·vill ,de1"för en- tt\re mening ~än i fl'å.ga o:m the Probate Gen
da«t Jl~mlla, att, enligt ttppgift af- Ler~y· the AdmirdstratiQnduties. D;et är gif~et<J
B'$allli~ll, stämpeln v;id små b:ehållningsi\)'eloPIl 'at.t .. detta fQlllal1aD:ie -- att den lösa 838'}\lofta (Skal arfsskatten;. till 15, t\ '2Q.proeel\t äf .domen t al1m;änR~t bräill.des af ·tve:il1tfte lni-mube.l.IlBimge!B, stfLunom älUUl Inel'.
lel~ad~ arfskatt~r- under det abt «en fd,tBta (tek
EDt'!?and hal~ iek~ JLindre. än fyra särs"k.Uda. alltele$ fl~i -- ici{{'6 ku~!cle l1tB<lgrå ~tt fr tunarfsslkatie;r. D.e båda äldsta af dessa, ~the kana stl'äft&1lden att r~fol'lD61'a ~ltfsskatten"
pt~6bllte duty» 0011 »the duty 'of le,tters 0f strifvanden. hvilka likväl ända titl ål 1853
administl"atian», infördes l'edanår 1694, stannad·e på d'en mäkti:gä .J@tiegand~ aristoe Ul~ de j,å,m&ra hade karakteren 'af s:pnrt- kattens motstån«. Sist nämnda il' IflDO,1l)r
ler än af egentliwa s·katter. De.aga håda dl"efs om9jd·er ett beslut, hvartg-eBom äf'ven
'k4Ltiet~, af hvilka «len förra utlo~äfvesr vid fagt egendom und:~n~kastades the Le~cy daty.
teataDl\6I1tal'isk . och len senare- vi.d in;testat~ Detta tillägg till the L:egaey dat, bil' vis~g\si:(}J)" balva elet g;emen~saJDt, att de eR" serflge.n. namnet »sn~cess}on d,l1ty» Illen. beda1t drabba den lösa eg,eu)domell,' ':att 3)fdr~gstamlnelsel~na rÖl-aRde de båaa&katternaäf{)
för sk1l,l'tiet~ ic;ke:. få~. ega l~um, att de .intl'äiaa i . allt väsentligt, öfverenis$tiimm.a:m;de.
fÖ\l~t, di de'$ al'fa,1ln,a':egenG'o,m,e'R i ,~ard~t1:ppAlla fyraskatt:ei'Ratills'am.a,us in'bl~agtr8
går till 100 pund ga rntatt' de u~tgöra ett' .1ll1lder imallsål'et 1877-1 87'8tl 110 002 Ji)ltll!d.
slag:s· kla'S:s·,sk·attel\. del' egendom:e», utän n&go.n, Enligt ll::ppgtft iä~r flnaus§a-et 1865-1866 hi·
d~talJerad värd6ring,. im~anger.~8 i '\lis·sa. kh\s- ,bl'arta då the Legac.y och the S'necess\i0ft
·et- med ett för hval'je "klass, ober081\de af duti~s till$amman'S vid arfFall i rätt upp- och
s!tigtskalreus Jlärhet, lika, sk:attebelopp, som ~edstigaJlde led 620 9,56 putta och vid al'f;,
via tJie a1itniaistration duty utgår m,ed ell fall mellan sid0foi~vandter samt oskylda
treij;e«lel högre he1.op.p än vid the J?r{)bate 1982 56-4 pund; s'iffl'OI*" so·m. llekrttfta dta
D1.\ty. Båda skatte:rn,a äro fÖl' öft-jgt bestämda ~slittsatser i fl~~a om de olikit sligtskapslei tm aftag:ande p;r,ogres,sion) .s:å;att me'dan de <leRs l-elativ'R hety dels e för arf$sltatten,tJ S'0m
i de lägf~ förnl~g6nhetsklaBSel'na.·i1tgå 'll:led-fl'amglr af 'de silfrOI\ jag nyss mettdel«t f-r:ln
l~&&pootive Gmkl~ing:2, a-en 3 procent afeg~n·:' fl'ankrike~ Så,S@Ul ett ex:~~l p:åI:1:Ul~\l dryg'
({.fJlleB'S vä;l~d~e, de i de högre sjlUlka, tilldess ·denna kum,ulel'a~e beskattltitlg p§, ,art' kall
de vid: en fOl'l1D-ijgenheta:f
millian pnnd·gest3Jtasig·, må :anföI~as, att enligt»)Re}3o:r1;
I~ me,d. respeocive ,1 1/2 ocb 2. 1/4 pl-oeent,' of tbe Oommissi6R.erB of Inland Re'V'eDiU6»
oeh derefkel" lledgå till en ännu lägte procent, för ål-e~ 185'6--1869' llndet' finaIit~J'årt}t 1865
dl det skattebelopp, som belöp.er på en' mil· -186:6 fö,r ettendtt testamente- el-lades i
lian Plllld är m'aximnm för skatter.
Le,gacy oeh 8uceessi-on duties 1'50 '00'0 f>u1l;d
Utom dessa båda,säsommanftnner, tttm- och i P:tobate auty 42 000 plln:cj, si,ledes till·
litr~n jrration.elt aIllagd~a sKatter har En g- sam mBins näl~a 8 1/2 mil1iOlle-r kroR:Ol\
lalla. &n ell,er, om man ss' Yill, två, S01n
'1, .Pl~61i8Sen utgJorde arfs'skatten en d~l
Rägre m.ån uppfylla fOl"([ring.a.rna på en l"a- I stäm/p:elskatten, tin des~ den gen<llm l~ll af,
t·,olMl al·fss,k'~tt. Är 1180 inf61~das nämligen J den 10 maj 1878 t1tb~i5ts till en sj:elfstäI4l«
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ppbälfeB uiaR tlllhj~lp af stäm-' ueknin,s&tämpem 1·29 SM kl'.; stämpeln för
.peL : yssttäDlnde lag innelrållel' myek8t full- ; lagfinter å. tesbune.nte1 8.d egellQ:om 22 f}<>O
stbdi,a och d~talj~l·-ade bestämm,
," ·elset· i frAga kronor salltt beVillnin. gen ffir testamente, fid.ej..
om arfsskattell, Ul:Eln denna eg~ i P11eussen· .k{);mmi!B och al~f, jemte b.evillning~n för g,åfioke samm,a fiBan:$iela betydelse s:om ,i Eng-I va 'ooh fynd, med hvilken den i ,,}'äkensk~
land 0.ch Frankrike, hufvud·sakltgen till följd, perna är sammanförd" 19 480krcmtlr. alla
del afJ att as-cendentel', deseendent'el'QCn ma.. skatterna, tillsåmm,alls således 272 233·krOfiQr..
kar ä.ro befl'iade fl~ån dess utg~öl·aude .. I öf- --- Sammanställas' dessa siffror med dem jag
rigt. är skatten prog,essi v med sUtgtskapans nyss anföl~t för åtskilliga fl'äm:mand~ läJtaelll,
a~ä~s'enhet; OCll den l1ppgi~kun.del· fiilau$året to~de; deraf fI~amgå befoge~heten:,af mlt't ytt,.
18'71-.187'8 till 5 019 437 riksm:ark.·
rande, att arfsskatten hos oss endast i:ri.nga
.;.\fvell Daumal'k har en arfsskatt, som' en:- mån blifvit pröfvad. Om lag jeDIFörifråfga·ligt lagen .af den 19 febl'u'al'i 1861: är så- v'al'ande siffrol' med invånare.antale:t i de relanda a,uoll dnad, att utaf descend:enter, makar spektive länderna.., vi.sar sig nämligeR, att
6GB fijJl~äldral' el~lägges 1 procent af al'fsbe- arfsskatten' tynger på hvarje peJ'soa i EuglQl~,.e;t) af syakon och del'as ba)'tll 4 -pI'ocent land' med 3 kl'onor 24 Öl'e, i Belgien m:ed 2
&al1tt 'af ·aflägsnare .ellel' oskylda. 7 pI'ocent. kl'onor 20 öre, i Franlu'ike med 2 kr$UOT 15
Sk~tts.kyldigheten intl'äder först, d&, qvarUi- o.}'e, i talie.n med 61 öre, i DaUm&l'k m.e,a
teBiskaJen i varde - uppgår till 200 kronall ; 46 öre, i Preussen med 17 öre {loft i Sve..
o:ah f G? öfrigt gälla de 'vallliA'a bestäm mal- l'ige m,ed 6 öre. Fäster jag mig elld:a;st vid
serD~om 'afQl~ag fÖl~ sknld,er. ~. ID. Skatten. invånare antalet, sklllle alltså en ~:rfs'sk8itt sir
ltWgi{)k under ft.tlansåret 18'78--1879 till dån som den engelska j. SV&l'lge iål':in.1l
897·8J.8 krOU01'.'
, 14 850 000 :kll onOl\ den franska &1l~1~ bel.giJ'&g' vill ioke trötta föreningen med en ska fl 900 000 kr., den italieus:ka 2 75'Q 000
detall6;ran re'dogöl'else för lU'fsskatten i ofi.lli~a kl10nOl', den danska 2 475 000 krona r oell
lilljel~ i .Eul'opa•. -Endast i fÖl'bigå·ende vill. den preussiska 825 000 kronor.' Äfven om
Jag llåm'na, att älven Italien, Östel'rike) Bel- ~man tager tnlböl~li~ hänsyn till 'det i'n1iyta.nd~
gi~ll ocla Holla.nd, de flesta stater i Tyskland på skattens afkastnlng, som må,ste utöfva'S. a'f
samt kantQn,er i Sch'ive'iz hafva al'fs's~attel" de olika i61'mögenhetsförhål1andena i 0lika
p;llogressiv·a efter slägtskapsleden.s afiägsenhet, länder, tord·.e ·man· om arfsskatt6D. i' SV61'lige
samt att skatten i Italien år 1875 inbi agte kunna säga hvaåde Pal'ien yttl'ar om sam·
J'a 779· 692 fr. ock i Belgien -år 1877 m·a .skatt~· så.d:an den består i åtskilliga läa..
16 5'74: 000 fl'" För' öIl'iga länd~r saknar 'del" att den 'bildat' }>llne source 6n00\1"6 Pl'eSq le
j;ag· nYai're upp:giftel~ om arfsskatten;sa;tka~t ..· vierge ».
.
l~ing.
Jag skall.Bu iGke många ögoublit}k ULllg'l'e
·Väl1~elll· Jag mig slutligen' till Svel ige, fiu.:aga f91'~l1ingells tålalnod i an&pl~åk. Att
lltet ja.g häl' tre~kattel't, som kanna rubl'ice- det' ,på arfsskattel;}s oml'åde fiJines 1l,tl ym·J;OO
ras SåS;Offi arfsskattel', nämligen 1:-0) stä~pel~ för oss att göra. 'åtskilliga erfarenbetel', trOl' '
fÖJ' bOtlp:pte.ckllin.g;al·, som från och med nästa jag tillräckligt framgå af hvad jag ~m. dellR3
år ko;mmer att utgå med 50 Öl'e. för 100 skat~ yttl at. På hvad sätt, derest det skulle
kro:n'Ol· af beh·ållningen i. boet me'd, fl'ihet för :fi.nnås läm'pli~t att göl a dessa erfarenh.eter, '
behänlling, som icke uppgår till l 000 .kro- m·an del'vid tjenligast borde tillvägajtå, d~r
RiO}'" samt för efterlefvande makes giftorätt; OIn lUt1~ det .ieke varit ruinafsigt att vidare
2: o) stämp:eln för lagfarter å testamental'iska yttl~a mig.' .'
.
.
f6t$T411a;nd.611 samt fideikolnmisser af fast egen-Om jag likväl för att .nnna ·orsaken till
å01l1,lttgåe:ude ln.ed 60 Öl'e för 100 kr. af e,gen- våra arfsskattel'S l~inga fhaansiela betydeilise
d~m;ens taxeringsyärde; s'ault 3:0) bevillningen 1:'astar en hastig blick på del'.as Grganisa1tiO'Dl'
fÖl- testa;mente" :ådeikommiss och arf, som 1itgår är det, hvad fers! b.ouppteckBiugs$tämpeln
med ell pl'ocent ~f- testaulen.terad, fideikommi- b~träffar) klart~ atF denna orsak först '6GB
terädellel' ärf.d egendolll, hvilken uppgår till främst Dlåste sakas uti den i jem·förels-e m'ed
rem tusen kl~OnQl\m·ed frihet för as'cenden' andra länders arfsskatter obetydliga' p~'{)cent
tfJr, doescendenterSQlnt syskon och del~as ·.af- i sats af hehånniu~en i boet, hv:arnled 'den fil' '
komliagar o-cll. vid tftstamente ärvenför al'f· J närva1 ari-de utgår~. Vill mall låta bouppteekvirrges .l.agnga .arfSlo.tt samt ,för .di"SP,'~.'Si,ti<>n:er j. Ding.s.stämP.el, n i n. äg.on b,'etYdligare. in.'å,:n, bid1~aga,
t~11 vissa välgörande ändamål.'
till ,s;tatsne!loIvens fyllande; är de;t df}pföl' 00. f g;·es.s't\ sl}~ttelll tJlbra~te .år 1877 houpp- 1tUl'lig'tvis n6dvä~digt att hQJa skattt)sa't$e~lla ~
1

II

I

l

1

1

1

1

1

1

J

1

t

-

44-

~n a.tt lItan vi9are böja dea BU val,nde; om teståments- och
r
illJUJll t r .t
k-atteB, sl att den k.ömmet- att illbl~iJ!l:g8! ett hål' fåfängt att f01 ka eftel' 01
till ~ .
äsen\tligen stöl're belopp, tarne svårligen B& skatts ringa protinkti \'itet. 8l väl
a ta sig öra, Oln lnan vill undvika R:tt ,gö,ra tens hela o:rganisation som. de f-ötindringAl· i
tteR allt fur tl'y-ekande. ]ytan lärer d~r- den»a, hvilka tlnder, de senal~e h-en ert ru, l~
r i sådant fall niögas;J m~ed f~·äilgl,e:nde af -tör än dl·ingar" hvilka genom att suecessi vt öka
en. rena prollol1!-GB:lliten, införa skattesatser) antalet frln skatte1l6 u.tg6ral1de befriade- slägt..
~,opessi a antiD-g.eD såsom i dra flesta Ell- skapsle<l, höja ·det. beskattningsba.ra minimum
.f)'
al~f skattelagar ---- i fÖl'hålLande till l och "sfi:n~a s!ka.ttsatsen, ,allt me!" iDskränkt
illgt&kapsledens afti§senhet, fM,lel" Q'ek - m'ed 'J skattens verklliBgskr~tsi visa tillräckligt, att
·ill· m'Jaing af en principJ som redan en glng llagstiftareu med, denna skatt als6tt icke så
huru i ringa utsträckning varit hos oss ,an.. ;myeket 'att bel'e'åa, sta~ten ,en regelbulldet flnaren i fl'åg:a frm denna stämpel - i fÖlåhål- t daDda inkomstkälla, som ofast mer vi'Q sldana
de till bebållniDgellsstol'lek, en. fOl"m rOI" nn<lalltagsfall, då, fdrmögenhet tilluågot stÖ:l're
k ttlliag' n, om h'vilken åtskilligt kunnat bel6pp ut'an equivalellt tillfaller en pets~ll,
a ~tt äga, men byars behaDJIling bä'r -hvilken enligt tingen-s vanliga- förlopp icke
wIe fÖl"t lnig f~r långt, då, jag derm'ed' skulle egt rätt alt räkna dtutlå, tillfö,rsäkl~~t
..dgat inIlta mig på frågan om 11lt~Ogl·8Bsi:on det allmänna en' del af vinsten,. Di btttydlica
Il r preportionela'skatters l~iativa feTetl'äde vexiing·at-na i b&}QPtyet af skatte:D>S afka&tlling
aIlmi:nket - såsom bekant en af de mest lllidel·' oli,kaår be:kräfta äf,,'6ll <leDDa l1.P'Pifattmtvi-statie ooh svå:l'1'östa fl~ågO'l' ilto,m ,ftn:aJlI'· ning; si, inhJ"&gte d(~nll& bevlLlntn« t. ex. år
at€tIl kapeftB hela (}mråde. hudas,t i iö:rbi· i8'lö ett knappt. nä:mnvärdt b$'loPfj - endast.
åtNlde, vHl jag 'an,mil~k,a, att ,det SYll,-~,s
ilår,ot ÖfV61'",14.00,',O,ln'oDoir, , - 1ll1ld'el' det att
&DD61ikt, att derest arfsskattell gJ()l~des -i samm:a bev~lnin,g år 1878 i:llhragt, f~m·
l8DD& e:ge:utliga mening pl'og,ressiv, det i måll- f dubbla SUIDl1lall.
a fall sknl1~ [jllrva sv:årt att fareby~ga dess
l\tI~n_ om sålunda. det luåste .auses 0fvel~"
rl.ngg~ende g-enom, egendouls borts,kän-kande I f:lBsstälnma u,led la;gst,Iftarens afsl~t, a,tt, skatnd&r egarens lifstid. --Hvad sättet fö4.~ [~en endast fått 'en -in'skl'tLnkt verkniugsk ret&,,
'fJpbördell af den, under f01· men af boupp- tOl"de det yal'a ett' temligeli obesti'idt fakttlRl,
eckniDgsstälupel nlg'ående arfsskatt 6Gh kon· att ,denn:a kl~ets ,bltfvit än trätlgre gen():Ul
ft)lt~n del'å, beträif'U",kmna desså i allmän· tI<~ sätt)ftVal'pi, kontrolltell i ttppbÖfQ:@B af
et sägas vara tillfredsställande Ql~d.nade,. ,så s:katten ver:kar. livad som, f9.ittas är visat
ilI vida SQ~m uppböl'd,en är <enkel och billig ickekontl~ollföreskriftel', ,Sådana nunas tvirt..
- - d~lll ,gö,,' sig sjelf,kan lI1~Jl säga ' - och @m blde vidlyftiga ooh detalj.era4~. }\{ea diå'
kGl1tt~oll~n på det hela taget verksaDl., ,Men :kontl·ollappal'atell, \tll~,el' l~ngl?~ titlrYRi!Qel' mtiom 811 blJst, . hvUken icke tOTd'e vara u~an 'sta hvila i saknad -af 'llågot attv6Jl"ka på" il
inllytaiule p! stämpelns afkastnlng, lnä'ste det kanske rnin'dl'6 att ttn6t'a, ,öfvel", 6m <len
d:oek annläl"kas saKnaden af bestämmelser; af- skulle blifva uåg{)troBtig och '6j funktir)1t,el"a
eddoa att tltygga statens l'ätt i fråga om d.en med, all önskvärd pl'ecision't d'&d<6SS verksamlb:ebållningen ingående lösa egendomens vär-, bet påkallas. Det tolode likv'al nnm~a tiB~
,el'ing. Den !UiSla e;gendom:en ,fil' ej upp.. ,'nas tltsigt till, att denna blist i k(Ultr611 11
attas lägl't6 ändat s'ooast faststäld:a taxe- snart skall blifva i möjllgaste tRän afhJelpt
rmgavål'det,men den lösa kall lip'ptagas till Men, OUl det är en. saDning t att~l'Bt vid f(}l'ttrt sagdt nuru lågt belopp som, helst. , Och .höj lling i b~SkattniBgaD är. en fÖ1 del lttt hat"..
(\tt vedet·böl~~nde ej' h~llel" yörstlJluna att be~ V'lt tillllndel'lag en skatt, s&m redan bestål·
gag:na sig af denna fri:h:et, tOl~ie icke vara l ?eh, iutI~än~t< i folkmedveitalld~t'J'ä'1· d~lt att be"
okiLaåt fÖl" en llval'" som haft att vid dom· fai~a, att detsv~ga l"lldb~l'eDt fillarfsskel'tt,
Btolal~la.e tagahefattning Rled hith{)l·ande äl en.. som uti den s. k. t6stam~.t&be:viIlninge.n ffre..
de:a ocb del'vid va:l'it i tnlfäll~ -.iakttag-a, b u· finnes, endast i ringa månkoDune 'att el'~bjQaa
l~1tSOnl, vid sådana ani>l"dning,ar med, en afti- 'Il ett wådant underlag.
4en. pel',snns qvarlåtenskap, som fö~retagas Inad,
"
bOllPpteekningen till grund) sås,om t~ ex. arf- t Doktor Arnberg: J ag k~n l};atnrligtvi
skiften, utlöseR af at·fvillgar o. s:. V' de lös· icke hafva nlgot ,att tillägga till det utnfärrkta
egenåf1me,n, i bQllPPt~c,knillg, en §,satta Yireten', föl edl a,g, som,. bel~" grefv,e ,V,ae,htMeister nIII
611llgt }<>egeln pläga höjas Ined 25-50 proc. lltit 08S lYöl'a ooh. fÖl" hvilket Jag bede~ att
, -rQJt f}~t ~ill s~llt äf,e~ J1~m~a ett P::11' ord l fl betyg~ ~On()li 11l~ t~vk:sa~h~et! leke e'·
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ler Il' ;lit min m$nillg att rara 11&1'&11 oppo~ f fall beViljat ,vissa. liadrinlfAr i d~1tDra beition emot &l"fsskattens läulplighet der fÖl?- skattning.
&lla dena gÖl'a ny.a skattekällo's UPl) ö ~andeJag' llppr~pal~, att det lck~är lnin menlag
nö "gt. Men då jag hyser 1l!g0n tvekan att uttala någon opp(}sition emot, al'fssk~en
Dled hälis,yn till Gess användning intt vårt utan blDtten tvek.an Oln densanunas pl',ak· I
btTh(l,b~: ja~ at.t ~)ärolll ~å '!'ttl)~ n~gra ~:d.] iisk1t anVändhal'h~t, s~:.·skildt i .e.tt, ta~~) ~~r,
Det ar l albllänhet leka sv>al~t a.tt gOl~a l såSOlll ulad vårt år foI l1ålijtndet, kapItalbild..
UDlåI'kningal' mot hvilken skatt som helst; ning'en är ung och, jelnföl'el~eviB lån-gaam.
oell' hvad. nu al'fs'skattensärsklldt betr~ftar, Det ar Qbestl'idligt, att i salnolt\ tn(}l1 sotn
tOltu;e tUI en bÖl~ja'n ~unn.a sägas,_ att den i arfsskatten stegl'as) luotve.rkar den 'iffve.n 1.
lltgr8 gJ,"-ad än" de flesta andra skatt(1l' mäste tl1e.sset hos familjefadren att sat1:l1a fÖl' sina
lltesl11tande Sökä sin grund uti statens Gaf- l efterj{omlnande. Och jag ·trOl" ick'e att det.ta
visli:ga bebof. yTare cletta elllellertid sagdt.l intresse är 'i vårt land så utvecklaf1t. att 'd'6,t
luen, 'allt el~kännan,de af arfsskattens stora Itål vi:dllågl a SV§;l'ate påkänlllllgttl'.~il}'Qr&re
fbl'derlar i afseellde'! l:ätthet i uppbörtl_.ocb rO"Or, j:ag dl, att detsamma p'å allt sätt bek<Y:t1troIl., Den. förnämsta. an 111ärkniug, .som Ihörver uPPln'untras.
, .
6mllgt min åsigt ~an l"ikta~ Dlot_ arfi>skatteu, i, 8'alnmanfattniugoen af hvad Jag v'elat s:äi·ga
äl~ att den angriper kapitalet och d'erigeno;ID i är 'att, man -enlrg't tUill åsigt hö:rse sir viI
dbl~kt ,tl·ä1fal sjelfva 'skattekällan. , Vidare: f();l"e,- 'innan lDaR hös 0SS bfislutel sig fö:Y inför'a,faller det något oegentligt, att rttaten ~ fÖl1tndet af. denna> nya l1eskattuing. l\Iaa
Jo.st vid ett så-dant tillfälle _som- ·ett dö:dsfall t bör ie1te, göra det l!lta.n tvla·gRade n:ldvä~ijc:
p!&$s.ar på, att tag·a, en 'andel' :~f egendolnen'; het .oah· nägpn såd~n torde icke stä til- dör
~ lik,,1U den besJmttnings?ara fö~mö,-:~ll'l3ten ren, då.. hos oss, äun~ återsti oJlf.öfva:ie 'dere
g
J_tt lem.,_nar, sammaaf,'k,a,stnm såV,.,lt,l fOTe s,.om, ~ka,tt,ekallor, .hV,llk,.a In,"om a;ndra län:d:e,t~ red:an
,her detta tillfå11e af hvilkeu afkastnitlg, äro stl'ä:ngt· anltta~'e.
talen tagers:amm,a ,skatt sa Dl af deSen&l'e. .
'.
'. "
'
000 fÖl'l ""frigt Ilal' herr ·gl'efve_ Wachtlneister
Presidenten
~rn: <Å.~fven Jag' d:elal~ de
redan fäst 11lPJHll'äl ksamheteu ,pål att just' den j å:sigtt3r, som ~tf de. 'båda föl'egå'enie tala.rne
tIdpunkt, då skatten utkl'äfves" må.ngen gång anförts. Då del). fal'be.re:a:ancle .S'katt:ej\6mkkan gira d,eJlll~mma_ yttel~st känbar oell Q"e-! n:j.ngskiolniteen i sitt förslag ·.f;ralnlttd6 ttl;061l .
qväm. Det låter sig nåluUgell icke b:estrida; J'o,Bl arfsskatt, sökte Ja,; för mig utre:da h'u"'1Jl
att om också en och Runan gång denna ,skatt en sådan beskattning skulle komma att tttkan mM lätthet betalas, komm,er den likväl; ralla; och jag kom cd~t'vid till det f'6SMlta.t, ,
vid andra. tillfällen. att bUfva en sAAttpli '.att ~llSamma i~e v'Öre r~ttviiS mler. örvtlr·
~kel' och ~adel'lijs'e.
- , j.ensstämnlande ID.ed 1~6g1(}1'na för eR god s-katt. '
Herrgrefv? Wac.?tn1~ister anfö,rde ,eti år- f ~l'fss~atten är ViSS~l'li~e~ lätt /'att be.8'ti~.mä
I;:\uuent till. fördel, for denna, skattefol'Dl,. som l tIll SIffran; och tIll a;fven:tyrs ,kl"tnd-e mall
Jag ieke fÖl'~lt hört. nämligen att vid döds: r anse detta fÖl" skattens jemn:a fördeblhrg pa
fallet. d-ä arfssk~tten utkräfve.s, förmögen-! de skattskyldige vara nog~ då jtl .la·g'en är
hete:ll sktl1le för tillfället stå' 'utan egare.' lika. f{jr ,alla. Men det äl' isjelfva verket
Jag tPfl1", att detta argument inuebär ett! icke för llämnda syftes vinn'and,e tillfyllest,
mderkanuanåe, af familJen ooh ,dess rätt.} a>ttskatten blir till' siffrar); b.estä,m.d., ata:m.
Och dessuto,m lig:ger det~ :enlig.t min nppfatt- m·an ·m·å·ste ~fven tillse, lUlru d~usamma dl'abnillg i samma argum:ent n~got kommunistiskt, ~ ba.r de skattskyldige.. D,et är då tydii:gt
hvilketgöl' det ,rOI' mig särdeles lllotbjudande. : att om. en person le~mnal' e~ atörre- koutamt ;
Ett så~lantkommanisti'S-kt m<unent dölj,er sig !fÖTInÖge'nbef i a)~f åt .en anna,ft., 80m reilali
1ll-1hända äfv'en. i, sj~lfvadellIia skatterefol'IJl; tör'at är fÖl'mögen o~h fÖl' hvi1ken dett ar nya
ocb tord't~ fl·amtl'äd:a tydligt nog, då i sam-; tillskott är oväntadt, så kan d'enna senltr-e
manhang medatatens kraf på ökad~ inkom-'; ickehafva an1edniiig att beklaga 'sig~ OJD1
stm' skuten bö;es till beloppet 'ocll oftal"eJstaten 'ger anspI'åk :rJå en (lel af "ll:etta tiU~tkl:~~ves. Det ,skUlle ~unna .inträffa, .~tt i 8~ott ~t.nder form .'~,~ al'fs,skatt.· Me~;å andra
tll1f&]Jd a.f ofta tImade dodsfall IDom en sla.gt t sldan o,m en: famIlJ egel' en drygt lnteeknad.
d~SB IOl·möge»het blefve tid 'efter annan utsatt; fastighet. eller en fallriksianHiggn.ing, :fÖl' byars
för s:tateu'S kraf oeh dertgeuom i .ga'Uska; dl'tfvan-de 8rfoi'dras f~:1"lagskapital} $~ kUllna
väsentlig mon förminskad.. Dett.ahal' äfven ; i, händelse af döasfall o:Jnstandi~h8;tel~tfa val~
j E'uKta döran eat dertill, att ~~n i sådana ~ sådana, .S\tt familjen b.~h~fv~r al~a ~~ll'~ . '
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tanta tillglngar fÖ't~ att i sin egG' kWU1& he-: kuana o;ben>e»:de af 1lIrnt.l\1". ell.er fj'et'ln~&l
håtla fastigheten eJ.1-f}l~ håna fa;1~ldltsr81"el8en i : slä:gt}6d 'v'aralika ömmaooe.
gång.
tJ B·der såärall-afölthäIlanden m~s~te ~ Jag kan fÖl' ain dal icke 16 armat äm att
arfisit&ttell käBn,a$ ltly'cket tnn,g.· Vidare t ganska stol~a bmänkIigbetel' vidll~a den itr&~
kan (fet· t. ex.. vid l),ågåend~ fal"sot,er lätt! gavaraude beskattnifig6Ds inför·ande hos UKS.
hla4a, att liera dä.ds.falI tim'a inenl SåmUla ~
familj o.c11 att dertgellQID dess förmögenhet l' Professor' Ry(~in: .Till kvad d·eu ftiregir ni af. sitttes J..å, spel, enäl" arfsskatten ut- j ende t~l;1re.n .~~tnnde ber jag a~t få. nl.lägga
går m,ed myök.et stora belf1PP.
; ett par ol'd rorande' de-n pl~ktlska tltidrhal"Den vigtigaste r~geln fÖl~ ,en god skatt är J heten bos oss af en arfss'katt af någon b&ty'·
att d ·fl bör vara' :t'ättvis; m:eu en annan lika- jd.else och de konseqv6ns'e~,so:ln af en sådan
lefif}8 vigti;g reg-el är oek att den .böl:~· vara! skatts iniörand'e skuH@ fi~amkanas .
noga till'helop'pet bestä,md. Detta senai't6 . Hel~l~gref,"e 'Vachtnleis,tel' upplys'oo', att
vilk(n~ tir )jlceg i ,fr1ga OiIIl al'fsskratten lätt I arI$skatten i 'Frall:krlke utgJorde fö:r ar1fall
att fbI!Cijll~a p.å J?app~ret:tnen i vtlrkligheten J i l~ätt' upp- o~h lledstiganie led ]; 2/1.0 pron.,
är 4~Sfl,811na beroelW13 p~ tlel'~. ~ms~ndig~-l ~.. makas giftorätt 3 proc. oeh fÖl~.~1fall. i
ter. asom t. ex.·' e=gendornens vardeIting, Sklf·· i S'ldO'skyldskap allte,fte-l- densammas a1tagsoo~et.
ta.nde kO'DJuDKture1' 9c·h dylikt.
l ända till 10 S/10 ~~~Qe. och a~tt .dtU1B,a sk·att
Htllfvu4akälet e:ll~.t, ~r~sskatt~1l 'är dock J äi' förbunden ..me~ en liku;auae sk~t~ p:å ö:fV&l~
l~~ad. ll€lrr A~:~~e(rg. aufbl'de,. nam~,. attdeu I' lA,telser ·af 'ol~'m;Qgenhet_t . so·m go::e~ af 1'6f~
för Ili$kar :~eJtlgheteu. af beSf>tU.·lngar~ I; vanQep~l"soner. DellIJa beska:tftBl1~g 1.emnal'
a.llmåAhet str~fv~r·. Väl. hvalJe .. 'mil:jefader ellf.i::gt L@ ROl. ;Be'anliell till resJ.lltat en skatefter· att kaflB& forväl'fva" hva;d· som erfor:ul',as I tell}ko~lll·st af 2 6/10 pl'OC. af d'6;nal'lfalln:a b'~
för tl~~rYi7:,ig~n,~~ at· s:i~. faT-.: H.j1S Uitk?ms:t.. ..I\1:.et;l.. -I' -skatt..ade,,' peesede~lade .fö~~nrög~nheten, u;tg~ran·
om ,8JlB'8. strafvan forsvaras dtU'lgenom, att· de omkrln~ 12'8 mIllIoner fta:noB, hVl.lkel\l
~ st();l~. i~l af b.esPll.dllg-aJ.:ne sbla tillfa.lla lLs;~m.;m.a' dO. cker'~~s eu?,ast. del'lgello:m. att, vid
raten, kemm;er d'et att kånnas tungt och .väl~deriugen s.kuldsel1 @'lafdr~ges år qV'aJ'1åt8norättvist. Herr ATrlheJ~g nimRd~e_, att man '! skap·eR. Af nu· aJa,fidfna, f0rhållit»;d-en i Fl ankl\:nd~r s§Jdana ~~l·llåna:.lld~~ kansk..~.• ic~e brydd'6 ri.k.e,· .fra.m:g.år,. att ej .såsGJ.R falLet . ä~' hos ())~~1
Mg 6;'ltil att g(;)f·a, beS,;al'l1il~ral' f01 SIua efter-! den 1 rätt uP:P~ oo;l~ RedstIgande lIttle o<Yh tIll
(JllU·mt\nde. JYXen. ä andra sidan kunde det f' make .. öfver'gåend~ egeuaO;}}'jH3U får ·le.nin~as o;be..
(}eks~ i~tr~.tff((t ä-tt mtå.ngen. utarbetar sig och· skattad:, utan· 'måste ·_h~skattas och 6:et me,Q
tillsäi:t61' sin. b~~lsa Q:ch 's;itt lif fÖl' att. klUlJla.j ej 1"in·g3 pelopp f~r' .~.tt sKatten skåll i'llbl"fngra
, mIa s·å my/eket, attt, .sedan state:u tagit· sin. något att ta-la 'o~n. . Tänka vi <188' nu en.
·tndel, jet öfrrga UJi, lntnna räcka till för f al'fs'skatt -au()l'qnad efter 'samm,a, grundet' som
fa1J!:ilj&Ds ex.isit~rrs.
l i Fl·aukl'ike i vårt la~dJ hval'6st enUgt nytv·e:,",. mot ~ppfattnil1?6n,. -att skatten hÖl- t li'gen o1f~BtliggJo~~da stati;stiska.~l'äk]rin?:\l!
atta'S .1agre ]la, at:ffaIl l r~ätt ttpp:-· och ned-' öfvel' b(}uppteckRlug·spl"oeenten for Ail; 18/7
tigande leå än .IRt6'llan sidoskylda, kan mycket f den'· arffallnå iÖJ"mögellheten undel'sannua. ,år
v&ra att erin;ra.. )111111' -påstår vi'SS01'ligen, att f upp.gJclr till, omkring lOq millionel" krODiOl\
. e, sam är0i afHigset le:d b6sliigta,<l~, b:afva {s·å skltlle dens.amma, tillämpad på. lika trycmintdl~e a~letililiJi);g att vitnta ·atf. M~n 'on} r k;and<e .och med lika höga proc&Dtbel@p'}) ,s~m '
mall. l:Bt<fe~~ijkel'. f0t.~hållandet lläl~~&~!~, så skall. i i }'rauk.rik:e, deräfve~ gift.orätten. b..~eskat~,.,
mall fillrJilr&, att o-rt~st Q,eD fål~ fQ}mlQgenheten, l ttnder s:amllla ar hafva kunnat efter heraktö:.~ la~·itkela d~n;na. är siamläd.. O;oh den
ning af 2 Crj1fJproc. -'SåSOlll medIum lemna en
. ta.nd.lg-het, att arfta.garen är afläg"aet b:esläg-; inkonl:st af 2,600 000 kronor. Tän1ka vi 0SS
rad till 'di~n, ~onl SRllllat förrn{jgelllheten~ perol" Utter denna skatt ulld-el' en rnilG·t};l~e fDl"In" så
(lfta$t der:p~ att InellanvarRltde led. hOl't- J ,att t. ex: b.ou{}ptecknin:gsstänlpeln, &,Q;ln <iå
fallite, . hvUken '0m'si~ä,Jld{gllet icke i sig kan; utgjorde '25' Öl".e· .föl~ hval:le f HU a' .1 00 krO'lilt>l!
iUla f.atta s:käl .. att al~taga att· al'fvingarne; if behållniugen i boet meed d·e i. den 187'7
ola vara mrRdl'6 i .. benQf al öUlheten och i gällande förordning bestälndaaf(lrag för fÖl!'
OII1tanMll hos Qen sl~ting. $OH! v-arit i stånd rID ögenhet un4er l 000 kl'On{)l' {)cl1 för giftaatt sam1<t en tö:rmög-annet, ocb förminskar; tätt 'fYl'dnb1>lades OC~l så.lunda bestä1l1d'6's till
i~e h'eller int1>es.$~t b6,S denu,e senal'e a:tt 'en Pl'O,C;eJ~t .:;if ·denn.a bebållning, så skul1e:,
f~ -möge.llooteill mi tilltt\U$ d:eIn, fÖf1~ hvilkas; då bouptookrriu;ggstämpeln efte:r hvad vi nyss
l'ikIrlag <len, iilr stllJtla€l. ()tDSt~ud~~l~tel'lla : m'öt'de'J U{l'<l'ft' är 1877 il1@l'a~te o;· lU'··D~
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-722Q OOQ kl~Ota~~, en a~ftssk<tttt lenuaat 8lil in· t 13~lllkA:il?ekt0l~. W'all'811he~g: Jag ä,1~ ifCk-e
B@,1B:St af fY'l"a ~~i,ag'6r, d:etta si'Stnämnu'a
h:ere,<ltl att yttl"'ämigöfvel~ av·fcSskattens priDlo,p.: eller om lu~iJlg 900 000 kroRO'r", D~t~a 1ctiper eiIJ:e,rderas tillämpning. M~n den ä:t"ade
åt hvad en, arl'fsskatt i vårt la'Rd kan uudeT 'l,föl·elä,,~aren fätMe nfi,gra y1ftralld~n, SOl'n re ~@.
11ek11'gaste fÖ'rhål1anden inbringa. Vil11uan f r@Uo· ,mig t~mH·gell ofnll'Ständiga. Han fåBte
dterUd' fl~~Unpl'es,sa större ink01IJst, så är att uppmärksamheten på 'att arfs,skatte}l, sM,arll
~~lika a~t~ på. Sä,',t,t he,',',l"r gretve wa~nt,m~,fstrei: j' ~'en finnes, i .de, . ',rikare .Etll'(;);P, ei~~ka l, älD~na
3fven Vl'S&t, l afseende 'på föthAl1andeJila lsåsonl E:nglana, Fl"a.:nkrlke~ ItalIen;, B-elg1\etl"
Fra:,'llkrike. al'fs,skatten, fÖ,l' at" t ~~, f~l'e~,kt"if-'ll~Y,'~k,13,n~ UPpgiCk,,' ,ti~',l, ,2 ~ 3,'" krCln.01i'.ptn~ h~
tel~lUl e·61·Qm må alu6'el'as, med nodvandl)het, ,dlVId af hela folkman~aen. O,Cll s~eder;ml61'i1t
föranlea-er' till en beskattning å gåfvor Dlel.JaIi 1k(un ban, till vårt land, der. den 'tttgj6fU6
lefv~;n:de pel'sonel.. Onl det, n~' ~lefve l~g, 1allena~t .? ö~:e per, illdivl?, Mell b(~~n.g~Öimd8
atltie'ssa gåfvo.aftal s;kulle Skl~lftl1gen a1tat- Jatt ,enlfol'malaand;ra s~qan af l'aknJn;~e!lt
tas" sl måste detta såsom kODBeqvens fordra, näm] igen ,tillgångarna i dess'ä rika läBlde.F,
att ..:alla aft~l o:~. i)fvel:~åtelseejallenast, af{ ~emföl'd~ me4' ti~~~å~gaTne .iVl"l~t lanf.t När
fastlgn',et utan afven los'egendom blefve be~ l m'an ger upp raknIngen på det sättet; IlaR
lacglta me:Qskatt oeh påsåd,antsätt kommelman k~omnta t~tl ll,e 'b~sy.nnerlig~aste ;r,eslul~t
m,an: i~ på ,-d:et franska .inregistrel'ings- och·, oell hafva svårt .a tf finna, hvatföre vi i f1 ,åga
stä;mpelsystelnet" enligt nvilke't hvarje öf'V:et"-'" om al~fs:skatt hittills slupp:it rOl" s~ bi~t.
l.§,t~l'8eaf fast~ller lö'S egendom:~'hvarj'eqvit-' J'a~ har leke nå'gra s'iiftol! till ha~rltS; Bt1Jtl
telilS måste b~lägg'as lned sk·att. lYlan.'sk.ulle så my,aket V:~t j:åg, att i Fran,krtlte Rlf)lJ~l;r
härma,,} i V:ål't land. införa något, hvarrid ~lndel" ett gott år värået af jordens äring
allmänheten ick.e -är van' OCh som ,den 'helt till tolf tusen milli@n-er francs4 D·et är käJil!lt-i
sike;rtsKulle 'be,urakta med oblida ögo;n. att Bism,al"ck mycket, "angi'{ttle sigcl\er@t\~el);~
00kså vet man 'att deBsa skattel' införts i, a~t' h~lll ~i,d fredsupp,töl'elsenmed Fi'ankrike
}'ran:krike' och England,' under utom.ordentligt~l icke tog åtmi]},ston~ hälften af jOl'dens atka:sttvingatilde Q,m,stänåi,ghet6i".
, ..
j1 n-ing för året~ ut,an inbil}ad,e si;g' ktU1Ua qv'äisa .
Statlig,eu vill jag fästa uppmärksamheten detta hUld nted en ~l'igskostn'ad'$el'sittnin,r
pJ&lstti1tnn8i beskattning helt ,oc,h ~hållet.·l a~ allen.ast fe~m millbu~G~1".
stl"ide-1 m;ot den 'utyeckling! förhålland~:n~ .~{)'S J' Rvad haf~a. v!, a~t ll'ppvis~, ,s~sf)m ltlg'0t
(l)~ llt};cl~r senarre ttd~r ta~lt." Ma.ll ,har ~~m·i rn:0tsval"~n~e,.11f!,1.1"lka ~nk0m'Btkarl()'~:? Jag tl'0:i~
!l'ren alltmer n~d;satt l)eVllUllngen, "på., arf Q:ch I att statlstlcl skola fa funa&ra ratt mycket.
testamente och i ~stället fÖl· att skärp~a bar! innan (le kUB.ua få ihop Vål't lan\d s afkastlIlai,ll Dorttag-tt. d·en kontroll, som, oife1}titg ./,nitt:g till ,något inemot ·2åO mi11i:oneF kl"ODQ1".
myndigilet haft att, utöfva öfver qyarlåten-, Gell Jag är alldeles öfvertygaå am attU!n;(~61"
sltmps ll'o;ggrann8, ,Värdel'in:g. Sålunda 'har .. Ge s;enan~ åren' de:n ,svenska natlonQltörlDiÖ~
t. ex. testam'entshevillning-en, sq~m fjji' 20 år 1genheten minskats med 5,00 niillio.n61,,'kl~0DOl"'.
s8<l.a1i utgj.9;rde 5 pl~ocent numera ned gått,till Jag }lar ,ofta"s'åso;m skäl emot dien, ,g(f),m
en pl~0C:ent, af den .testam'enterade egendamen Yis,at ob:en,ägenh.et ,m,ot bevllj'andet af stats·
DlEld·an det skattefrIa minimtlluökats: Minsk- anslag till hvarJeha,nda n'öd·iga oel1 nyttiga'
ninl~)tr 1- inkolnsten af denna> bevi11nin·g har ·utgifter, åbel'opat ,att i samm:anllan'O" rnad
all-tjremt f'Ortgått så, att densam:tna undel' nå~ stigande _. välstå~lld 'det .äl" i sin '(11~d:n11lg att .
got af u'esis-ta åren icke stigit till mer än statens \\;t.gif~er jelnväl ökas. 1\tlen kOBSf14000 kl'(}ftor.Hvad egendoniens v-ärdel"ing qvensen, af ,ett s~dantargUinent mås\te 'v:äl
and1' si, ve:n~ vi ~tt den myndighet till hv-il- 'btifva den',~tt, n"ä:r, inkomsterna min&kas oda.
~6n b~tlpp;tenläliBg ingifves,. ej har at t lton- välståndet går' utföre", bOl"ae man tårldta pi,
tl1oneraV'irtlel~ingen; och' den rätt och ~kyl-,n'ödv:ändi-gheten af att statens utgifter 'ifven
,dirlu~t $'O,fn fÖ1rr tillhörde magistraten att m:å kunna j~mkas. 'Och I1vad vi behöfv'3 äl"
ftil"rltta bOllppteGK'tling, eger hvarje stad, som icke ny'a skattetitl.ar, uta~n s'k:at-teJe.mkningal'
eJ redan gjOl't det, att under vissa vilkor o'ch sltatteliildring3t.
,
,afskai'a, hvaian denna angelägenhet nUID'era,
kan anS6B öfvel'lemnad åt den ,enikildes gQ,dt- 'Häradsh-öfdi'ng Gren.Bllder: De't är här
R11:Jl&l1,de", Allt detta gOl', att inföl·and'et af'1 sagdt, att arfsskatte.n är k(nnmunistisK. Detta
en al~fsBk'att hos oss är förenad med SVå;l'ig-·1 är en ,anmärk-ning~ so'm kall göras mot !tvar~ier, SOom' j,ag tro1" lek,'6 ,blifva lätta att öfver- j, e' , Sk,','~att. .Skatt, ä~, ' uämli-,gen ,icke ,~nlUt~ ia
VIKa.
,
en del aJ den 8usklldes egen~om, som staten
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från u tagel· tir alla, OCR tager
I ätt.
1M' t ör t UnI.,
Ty eukild egandel~tttt ä/t- lika litet som na" sa riH& före1b~aget.. Med
l dning af det..
gon annan rätt abs~oltlt, och det äl~ f~l·st l\n~' ,&amma "Vill jag dock anmärka, att några af
ae~ stat6'QS kägnande baJldägand'e~UJkteti bin" de silfrol" lIan· anfirde b~tl·äffaDde vet ige
ägande:l"ä"tt~ En s~rski1dt komlllunistisk an- kan'sk~ reke äru fullt exal{ta. Titt arfsskats:tl'yklling kanal'fsskatten derför icke' hafv·tt 'tet'll;3, kan' nämli~&ll äfven hänflj.ras Dan arf,
tiTl pl'iuoi,yl6R, men. väl .till .gl·a{leD~ Oc1} ··som säkert är den sträng·808te af dem alla,
hval"i 'sk"tdle d'å· 'clenua till grad'EU1'starkare enär~ elen tagel" i besittn,ing heia d.n. al·ft'all·
k@mmlulisti.ska. ~nstryklling be,st~? Sannolikt n3 eg:endo:Jllen.' Dalla~rfv~ns ~e.lopp kan jag
dter~, art al'fsskatten träffar direkt
"l/va J.BU icke u:ppgifva. Å<ski11ig~a städt\? såso:m
skattekällan.;a kaln"tålet, under det att BUtn an- ~ Stockholm" Göteborg' JIh I .. b'afva privileghlm
n.ars S'Q'Kel· att lned skatten tliäi'a kapital(JJ:~' på .att få uppbära inOlndttlB utfallande daka:stn'irzgen. Alla torde var.aderUlu Buse, att: n,å:a:rf, Gell Jag har migleke 'b kant till hvils~att& skall, ltminsto-Jle f~ktisktf b\äffa ka-, ta sumUl&rde,s,sa. ai''fsIlledel ktlD:l1a up-p,gå,
pitllafk~stJltngtnl.
Det är e:ln-elleli.tid. ej de",.-; lYI@u. i .alla bin:dels:el' ·åt' jag öfv6Ttygas om
tOre' n;Q,dväudigt) kan t1l1 och med 'af ',pl'ak-!'att ·6 öre p,el' individ är -e.nallföl;- 11g beiisk laättsYJl ,\"r·ara lämpliga,gt, att nen i,eke ~ riknin:g af samtliga afgifterRa af qvaliåtenalhma dereftetr beQ~äkn.a~ och -Utgå1~. Kapit~l~! skap i yåft .laBd; -- ~n åsigt för hvilken
aflrastIrlageD. då den af skatten tl'äffa:s, hår: jag skulle k.UllRtt aJlfÖl'afl.el~'i. skäl, om icke
sjelf €tlv'€rgårtt till ett kapital :är användtiden langt ft'åm:skl~ic.tna tiden n.ädgade mig att
ell« ~nvände:s såso;tnså'd:aat t och det tOl.~de· ! derifl'ån arstå..
d>6i~f(jl'e . Våra te!nlig~R .lik,g.iltigt; o-m m,an :ta.. ;' . H vad i 'öfl'igt beträffar arfss~att "lJ,anser
W6JJ'I Ika:tt af en. eg~udom
kapitalet .
af· i j;a~ att den har Jnång:i\ skäl fur sig och ~.a8tDingen, ·oeIJ"aknad. endast efter ·d,en s'ena.re i lnots·a.ts· till hyad .här fÖl'ut .yttrats tt
eller ärv8u efter den fÖl"ra, att lIllld,el.: förut-: d.en ,käUlles mindre tryckande än måRg" andttRing, dels att skattebeloppet -i. o:ch f~r sig t4ra ·.skatter. D:å, tn~fsskatt~n utgär, hal' aTfär llrädigt för fyll.andce. afstatells k·I~a.f, aa1s! vingen kn.appast ällllll kGuunit i h'eSittniDg af
ock" att lämplig Pl'op'O~~ti.on llå;~les~el~an.den j ~ltv:e~ .ocl~ o;mett afdrag da:ifF;å,n sk~r ttll
del af sk~tte:n, Inan af ))rak,tlsk ..h.ansyn be-Illattltgt 'belopp, synes det ml'g vara en b'69.1'1i/kna1~ eftel' Q:011 l-l1gge1" på. karpito,l~t, oeh deR, ~.skattning, 88m icke 'hör kUDD-3 up;pv:Mka
maB låter omedelbart träffa afk~s-tnirig~ll.
. myk~t JB,issuöje. Anglellde. arf&sklltte'1ls \\le~Iot ål'FSskatt .gQres vIdare ofta d~n' 'an· i lopp vågar jag·: icke~ bestämdt yttra. mi~.
ndi;;rkBilil'g" att. den tr~ff:ar kapitalet eller rat-.: l\{en då den i D.anlna:l~k k~n llppgå till Bå:ta;re k:tt;Fätaliste~rll~ s.å ojemnt och sålunda: got niei~ än 8DO 000 kl'On01~ ooh då nati'Ooo.l·
vore O1"ättvi~. Jag vill ej beltQch bållet i fötlll:ögellh'etell t01~de vara näs-~a)lJ1kastol~
bestridca 1'iktig~leten al den:l1la Q;1l.mäl'knfug. ,l)er p.61'S,OU i Svel~ig'e &Dm i Dxanmark, bö.r
}flen Jag vill dock '~tinl'a, .att, OnI staten ock; ~@t ie:ke .kunna' anses förmät@Jt att af:1t.a:ga,
via. gill beskattning sQke;r' att vara s~ l~ätt-; att al~f&skatteu hÄr skulle kunna Inbringa. eD.
vis' iQ!m m·öjligt,. Staten dock llätvid icke l' eller 'måb.:ända en 'Och en lla~fmilli()u krOBGf
karm komma till det absolut rätta an~atän f om året. Att dell mel' .än .nå-gon alIn~ll. sk&tt
i d~ ~Za och i S~.01~t sedt~ hvitket ju", oe~ in- t: ~ngl~ip~l~ ka.?italet,d! ;d~n. sätte-s till så, m~tt
nel1al ~~,SV'~r-e.t ·fOl~ -e't~ .sk~tites,~ten·~.1 .stall~ti lIga .~lmenSloner som l Danmal'~, .vågar Jag
:6it «let tr011genOu.:p'piunaelIg~ ldeal~t: enen ~ j bestl~lda. .l\rlan liar sagt" att VI IeEe hafv.
da iJllkamistsltatt, och att, amaTfsskatt älven. beno! .af arfsskatt. Jag påstår tvärtom, att
f.Ö'l·eJ1 k~l~t1ll'e ti-drYlnd betraktadt,. 'kan kODI-l vi ':hafva ~ehof af ökad-e ·su-ttsinkomster. OCll
ma att, till följd af tätar~ iödsfall inom ·ffn. Lm.ig synes riktirt, att vi ska~ta till d~t befamilJ, O'ftare~ träffa en ·föl'm.ög611het än an- 1lopp, hvattill stat5utgifterlla uppgår. Väl kmdra, dO'ck fÖ'r en längre tidJ~Y'm:d bettakta-dt, :na vi .pruta på ut3"(iftssllmnlOl~B'a., del~ saUant
föt,;hållalldenahäxvtd litjemnaslg~
"
1 tltan
vel~klig. ,skada för det allmänD·a later
Ut-aJl att vidal~e iltg~ .i i~t·in.tre:gs:aftta äll1- sig verkställas; .men s.edand:e lapaDde stat,..
Itei" hal'" jag} me« aDledning af d~n .hittills utgifterna väl ä;l~O fasts·tälda) hijra «e b&ta1"
hållna (jfV~l~läggBillg ve:lart g:öra dessa korta las m·e.d skattJet·' oell iek~ med utländska lan.
erinringar.
l Helare än att llödgas ,anlita sådana utvägal
ud-erk'OiStar j&g mig geI~na :den ifrågaval"a"Räradshöfdlng .Sam:zetius': Lika m'ed hel'!' ; de. besk~ttDiBgell.
Al'llherg b&r jag att tå. betyga h rt" grefve I
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Gl'elve W8ohtlnei:st6r: I anledning af I i . erige, hvilken ock t<>r~8 tt an;es tyrdligt
irr W allellb6T~s yttl-alute ber jag endast framgå af ·cia. sitTror jag anf*rie. J ag
att iän:imna,atot d6.J1 sammanställning jag glömde' d~l·vitl . ..ick~,-att förmögenb:etst~rhål·
fort ai arisskattens 1in:ansiela. l'esnltat i landen .måste utGiva ·ett bestäl:Inmal1ul~ infiy'sv-erige o<eh li'·agl'a n'ätttnu);nd:e länder, allde- tanda _på, 'skatte.ns afkastning, -men jag anslg
l~s i6ke var af-sedd att läggas till grund för det öfve~'stiga ~ina krafter att· pm dem -v'åga
en beräkning af hvad alfsskatten h:(j)~ oss _ågra beräkningar som kunde läg:gas till
skulle kun-na inbringa, utan endast tttt åda.. :gl'und för sI U~såt8el' - i detta hänseende.
,aläggAdenna skatts llnderol·oo:ade ställning-

<

·P·roi0kt911et för senaste' s·amm.anträd'et justerads!.
Till Ledamöter af Föreningen inva~des:
Herr Juris Kand i d'aten, w: A. B'e'rgst,"and.
) Grosslrandlanden Edv. Cederlund.
}) Direktöl'eU vjdSkogslnstitutet O. G.

)}
})

.G. Holme'J~z.
Byr§'cb,ef.en N. o. Lagerkeim.
vice Häradshöfdingen B.. Lage1~vall.
B o'kb
. 'ii~llaren H' . . Lm ~ .J..').TYress.
Generalkonsuln ~~nst U~denb.erg.
G
h al d
"f
l UT."k
rOBS, "an . an'~n tJar' rr ~'.' sM"Öm.
Fl'th~rl'e G. Akm"hjelm.

sarn . vid aeth&gre ·skogsfär@verket i' Th1t~
rand W. R. Pr~Ss.lel' fraUls'tälda sat'Selr,. uppstått .inom den forstlJga litel'atllren ett lilligt
meningsutbyte, dervid Prassler o~h hans an..
hängare förnämligast" stö,dJa alg å die 11l:a:ti~ ..
nalekonomiska lagarna för all pr~dt1ktiQ1\l, UJlder det attmotståndarne untala farkågQ11', a)t~t
en tillämpning vid skogsvärden af de Pl'e:ss·

lerska satserna ·skulle till oh:erälknelig sk,ada
fÖl~
så smånhlg'om
m,e«f{h~a
. nation-alvälst~nd~t
o
å'
»
skog,shl:lshållningens· underg ng 'enei' 3tmiD)}
stone ,otnöjli'ggöra allt higsko.gsln.'uk.
' H.·ä.i.~fO":"l~elior'~er allt.så ett vi'g·ti..O't €};gO'lilODl.l!i'Skt
»
b'~·
'm
'.p.
spörsmål. För. att besv-ara' det s:aBilJn·a blir,
Jj,B,Ligt fö~esk1'ifteD ~ § 6 af ~örenl~gens det 'emel1el'tid. nödvändigt att till en bö~'Jan
si'adgal' företogs UR val af e.mbetsmän för taga i betraktande 'skogshushåIlniD;gens gäl'~
diet Kpimtna-ndie året" dervid. tt'ts§,gos:
skilda karakter liksom de ek.onomiska .ri'·und,..
till ordferantte: Hel r Statsrådet, P. J.' von satser, S0m beträffandeskog"$vård ..i äldre 8Cft
Eh1"enlieim.
. nyare tider gjort slg gällande.
»vice ol'dföl'ande: Herr Bankofullmäk-,' Vid jemförelse med annanekönomJsk V(Jrk.·
tige~ J. w: Arnbcrg.
'samhet iIitager skogshu~ha,1lningen i fiel'a hän..
» sekreterr al'e:' Herr Bankdirektören J. seenden en undantagsställning. Der afS'611'
Be, PlJJlme..
den näl'.varande produktionentill vä~tttl1g tlel
» !ea:amröter ,af l'6GaktionSKomi ten: .J;lerr förbl~ukningen. i ,en aflägsen .fl"·a;mtid, hvarr<1r
Presidenten Wrej~ och Herr Profes~ ett sammanställande af den bel~'äkJlfädD p~ro·
sa~l'enO. G. Hammarskiiild.
ttuktionskostnaden med det antagliga rea1isa·
Rans Maj:t KOllungen och. Hans Kongt tionsyärliet,.som i a~änh~!' rQt~r an pro~t Kronprinsen infunno sig i FÖl'enin- d~ktl~n, blIr har~tn~.l'Wll1Jli~t..;~~8
I~n 0c:a inttigo d·e för dem. bel'edda plats,eT. hallnlngen egerJemval e~" .syn~"erl~g~n 10Jkal
.
.
betydelse. SkQgseffektel' ar.o 'namhg~n Ift·:rc"
.. ~err ~i\ce Häradshöfdi~'gen J~ von Enge. k-et skrymmanåe:,Qch kunRa d~l'för ej bira
strum hell derefter ett foredrag
en något' ,stöl"re transportkostnad.
})
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O,1Il de nyare åsigterna i· afs:eende
a skogshllShallnmg..

..~ngeHigenh.ete~

,attå.land~~ygden bibe~å~a

nodlga skogstI11gangar hJu' a;fven sedan äldTe
tider tillbaka utö'fvat ett ej riilg.a iniYbliftie
Retrift''8;nde de' ekanpmiska gi~under~ 'SOim å lagstiftningen i ämnet. Redan tU1Get" me·
'\1id sko:gshushälluing~n äro att iakttarga., har, deltiden fö.rel{oU~liB;() hyg:ge~indelni:n~aT skog
nä;r'w'ast i anledning . af vissa l\;taf Pl~():t~S· flerstädes i EU1·o.pa. .En alrordniag af tfrl:gao
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vtaftll6e ooskai'etihet torde halva si. tialgt
som i lli:d1l s5kl~i 'Vldtagits å, Vii. repubiikeR Vell'edi;g tillhöriga skog'so1:nl'åd.en., o,chttn-,
d il~enare delen af s'amma sekel skall i Fra~nk-

et"S

onk~ till~äx:t k~n

uppställa tre gäl' skilda

pleri:odeF, 'nämlig.en den fÖl"sta, al,. den il' i
~illtai:ande., d~ :andra; d~ d~B ll§,tt sin kul..
minatioD.:spunkt, och d<en tredje, då den allt
rike· citat; älilre regellös.a blädni~gsbl'ukettem-' .. mer afta'ler,att omfatta de be'gge förstnäDlJilligen allm:änt ilterträd:ts utaf en traktvis s:ke- Ga och någoB d,el ~f deR sista.
en:d:e ltfv-e:rkning, för hvilket ända:mål i synNu omförmäl.da hu,shållningsm6tod.,som
~rh'ej; gemenS·31m hushållning. underka.stad ,hade sitt berättigande,! der m.er afseende fäsang" (lelatsi så många lotter, ~om .åtel'väx-, steså' m:assan äti! ~' qvalitetenaf de.t erhåtllu:3,
teft aDS&gs kräfva år, hvarefter ,,1 eu hvar .virket, bIef ingålundaäfv61'allt ant~en, atam
af «,essa lottel' kalkygge förekommit' lDed uppstäide man vid sid:an del'af en annan ekostvängt iakttagAnde dem emellan af å,ld;ers- no(Uisk g'r~J1dsats fÖl~ skogsvård_af inueh§,.ll,
fölJde'D, och ansägs D.öggl'ann tillämp.Ding· -af å:tt, enär 'skogen borde betrtiktas .såsom ett
d:enua hllshållningsmet10d vara enda medlet af fÖ'~·fädren .emottag.et f1d~ikQmmiss, sum o~öj)·
att 16t.. ~f.terkGnl'm~~Q6 jbevara til1~ång å skogs- mi'n~k3dt bOil'ae tillefterkommaude sbägb~lIs
elffekter. Återväxten Ilefans emellertid dervid nytta h~va:ras, forstmannens fö:rn-ämsta uppej vara 'tillräckligt betryggad, ~v~1(lan ett edikt gift skulle vara att, m:ed tillbörligt a,~eenra'8
af år 16,61 fÖireskref, att vid "hygge stä.dse å de~ elika återväxten i'Domolik,a: åld&rsvissa ·träd. '»reSel~ves~ :skulle qvarlemnas.
klasser" 'så reglel"a afv61"kningen, att fÖ.r all
Äfvin i Ty,s,ktand .fÖtieKom' trakthy'ggeun- framtid sk.ogen årligen leJnnade qvaatitativt
der me<l:eltitle.n dels å vis~'a_ skog:ar tiIlh<5ran· Qch qvalitativt l~ka mycket Yirke~
d$städer~dels åa,e orter, (ler ett- m,ede1.- . Så larngie afse:el1de vid .skogSyal"den }urfvuåei~el\ lägsk,{lgs;bruk uppstått. .Det var likväl saklig.en kom att fästas å de' lokala, behofv;eu,
föt~st anå,er 1700-talet, som. nu ifråg<avarand~ val; måhända ell huS,hållnJng uppå DU atQ·tyd'<l;a
fij;riarillgssätt vid. skogsvården kom att- mara gruuder, den' riktig.aste., men i s.amm,a .mi·Q
allmänt ~akttagas. Förordllanden meddelades trä börJade bli.fva en vigtig artikel 'i verlns-

haIld,elD, o~h samtidigt åsigte~rn:a ·be.träffan«1;e
pro:duktionens ändamål, bytesvärd.e Ill. ~l. vii,se)ltligen förändrad'es, 'kunde·skogshu;sbåHlliu··
gen iek,e undg,å, -att derai i"ö:na intl'yek. Utiiu3viaka lånderna.<'
by-tbarhetBn af de erhårllua elekterna ·el~h~11
Vid traktkygge.sln.delning af skog synes större blatyaels6,än: .den l ' y:rnd,so.m dre up,-bill en börj:an arealförhålla.nået val'it hnf- tOgo.' Det frams~tQd, klart, att fr§;n ~:ko:ll:omisk
vudsakligell beställl,m~RQe. Den .meren:d:e~s ~YD;punkt en .min;dl"e qvantitetstillväxt, n;ir
gemensamt brukade skogen a:elades i att derrned f,öl·enad-~s en l ' elativt stor qvalitets
s:tö:rl'e 'el1ertnindre', antal- ngurer,hvtlka <eller vär~etillv'äxt, i vissa· faU fullt upp mot..
maIl- sökte ajtt- så vldt möjligt var g'ifva, svarade en stöl'lreqv·antitets tillv:äxt eller ·m.
en rektangulär lo1'm s·amt på. ett för -fram- a.o. .det vIsade ·sig uppenbart, att en afv8rkti-den å,skå.dli~tsättafskilja fl"å~ llViaranal'3, ning, när den högsta medelqvantitetstillvix·
allt i ändamål att låta_ afverkningen å, di- ten upphört, icke alltid vore ekonomiskt riktig.
s8lnrm.a $ll0Cessi vt framgå"
. Yld . nu' upp:gifn.a föthållan,de .k@!m .man
Om den tid" ,som VOl~e behöfiig för vinnande att anse, det omloppstid,en bQl' de omfatta ,den
a.f "t:ll1t anv'än.dbar återväxt, var man länge period, då. träaet hade Bin högsta m6d~1;va
teml1t~en ek1i:llBig.
IJndel'senare -delen af litets- eller vä:FdetiUV"äxt; i 'följd hvaraf eD
sistti~na . Arhuudraae erhölls e,mellel"tid, tac:k, afverkningicke syntes böra företagas, fiirrän
var~ d~ 'Dat'1lrvE}t~nskap1iga framste,geJljen . den' högsta medelqvalitetstillväxt6n lupit tiq;l
QHu"a fullständig iusigt rörande d,eIl qvantit.a; äRGa.
'
tiva 's1'orl~k'6i1Jl af träGets tillväxt uti olik,aJröl' ·en .p'å· degsa grunder fotad huskållniurg
å~je,rsJdarsB'@'1".
Det rram:stälue sig härefter anföl"d,es, att genolll iakttagande af den SQm·m-a
sås@1Jl önskvärdt att gify·a.I d,en oml,op:pstid VUB:Da~ frin en gifven skogs'al'Bål. den stöJr.föl~etl~åld:e, under hv'HkeR den 'h·ög~ta nU3,dei- sta inkömst, och blefve det möjligt att, efter
qv~titetsti11växten fÖl'~komm~, .eller m. ,a. o. ,d,et de lnländska henofve'll. '.å, trä blifvit fyld~._,
genom hvil~e~Jlman hade utsigt. att' 'å eD tillaltqra, pro4uktiv'a ändamål använda l~:~IBi
goi'fvan Bk~gsareal fÖl' all' fl'amtid bekoID"m.a . tivt mer:aaf "talldets ,j.ordområde,
den stöl~sta qv:aniiteten tl·ä,S1~assa. DenIlå om·
Del~ en tillämpning häraf kom att ea'a I~ll.m
JQl'~~<l K{)W, enä)' tJl;an m~<d hänsyn till trä-b1@f den u,i\f·maste, följilen? att· de ~Qr.u~ kq",~

såJttnda' uI!Hler' medle,t af' nämnd'a sekel om
ies:s användande vi.d förvaltningen afstats
g;k0g'>aTD6'i tler~ delar a(Tyskland. Derefter
öfvert!Öl~es lnl:shålluingsmetoden till de skau4
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oml<>ppstiti;e}'na in yttel'lig&]~e lItatl ä,~J af
skäl att qvaUtetstill äxten SJllIlkeI" lång-sam""
mara än qvautitetstiUväxten" h~arft)j,"e kalmi,na,tiGBs:punkten i vSrdetillvftx:t iBtri:tfar seDat'~
mA i mas'~etillvåxt~Oek&l htef det 'ej ovan.:
ligt, att omloppstiden uti nppt ättade hushålls-

I<l6n
l,öpancde, eller em'otsed4a
ten s'arm,t
med ett upp&kof

4
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planer lltsattes till '200
300 11".
Nu omförmälda. sitt fÖl' Qrdnande art
sll(~g8v&raen har näl"m,ast f'Öranledt 'p.pe&'s~'
161'8 Rp.pträdanie.
Han Bar 1(Qrviå till
ell lräl~Jan påpek.at, attskQga811'SBållniDgen
mA .te betraktas såsom ltndeticastad s:amm:a
lagar, !!mIn gälla ror p:foduktion i a:llm~änhet,
bvadaa elii&llande af ett Öf.61"Slratt utö,fver

qvalitetstillvix..

d~

fb~&ll&de Pl~O

dnktlous-kostnadel'Ba, beräknade på ffi'fut angif?et sätt. Att f61"en lAug tjil oå,t6rkall~
lige:tl h6&tämnra omlopps,ti~tm, 0111 i aJlled~
uing häl"nf icke m<öjligt" utan, mås;te h tlshå 1·
10

niagen städse rät.tas efter de ptisf(h-ändringar

å virke,,. som undel" uen närmaste framtid••
äro att 6'mdtse.
Om. vid behandling af red~n till afv8t'kning fÖl" afs3!lu användbai~ sKo'g nrssb:erörda
fÖirh§,llaud~n måste tilbnätas en afg;örande b1!·
tyde'1se, gestalt~r sig aocks'aken nägot olika,
då det gälle}" att ol~dDa ien At fÖrbTll'k:lling:en
~j~l'd1l uPP<fifriugar m:åste, blifvafGt,&tman- i &11 a1l1ågsen frarntitl af~e;dd'a prtuiuktionen.
Jl&llS m;ål.
Af denna allmänna grun:is-ats fQ~ Hät"g1äller den allm'åmna l~gelB, att ~e;B g'e'Jet, att bcänryn börtaga's' icke 8B sRmt till r'äill'i3,lle afkastniBgell må:,~te ~J)iJlgas i j'6'mndeB$tlmma" so.m skogsemekterR'a inbifingat, vigt med d~ sannolika :p,poduktio:nskestua,derJll&.
tan j-emväl å de meli åsttadkom'man,de af
IR():m högJ'e ålder,sKLas€61.' mAs-re d;(~n saBDO93 Hut fÖi~encad,e k0'8tn~a66rna, till h vilka enligt li'ka C[valitetstillväxten i fölJd h-äl~af tilltaga
Pl~ei'$ler ära att häJ:nföl-a lltg·iftel' ~Öf jroJr,d- i stark }i>l'ogre,siion fÖl' att h:etäioka, jrem te
11pplåtels~, å~erväxt o1eb förrv<&ltndnr, skatte}" ,ränta å s~()gsKapitalet, lGp:anje, u,1r~ifte1" ,och
m. m. if~nio~ rälntll å l"e<ltan upp1uJ.eJil Ift'0- ,till ju högie heloTJPsam9il\ rinta @e!4 utWif-d ikti 'f!lSkost1l8lrl, m,e<l be,räknJng af l'ä:~t1J, å tm" berätn~as, de'sto' svårare blil" d.eta'tt .fliSill···uta, allt, r6dliH~el'adt tUt en vias' tidpunkt svara en n~got längre ()mlo~pstidt Sili~le.B
eller m~d kalmark s'åso:m utgångspunkt. Häl"-' om erhållanfl:aaf en afsevär-d iBke:tnSlt genÖ'm
mad jemfoil'as infitltna ill,ko,ms'ter likal~des föYSälj'niug "af 1rjelpgalll'iB~~virke i.~ike äFatt
mle'Q til1ägtg af l·änt1t~, hV1lrerter det blil' s~nil~ ,antaga. '
,
bart, Q1JlÖfv:ef$\!tQtt eller nehåJl'Ding ä:rftlr,
Isynnerhet är att märka" burli'som" emil' aehand:ell.
. c u m u l a t i o I i e I i betydlig·t stegrlt-s af en hÖ,g l"änteAtt annorlunda f6~fal'a 'eller att till 'be- fot,' 'en dylik gel'na ledel 'tUl en nedsitttliBg
blJ.Inin:g l~äkna allt, s:<nn af virk'esaf'kastnin· ,ftl omlop]~stiden. I, anledning närat blir l"in- .
gem. och Rildra' iznkomcstkäll'OT åiertitår efter taus storlek' af den största betydelse; och
ardrarg af löpande hygg-es- och förvaltnings· me'dan Pressler fÖl 01'd:al'' den vtd kapttaJll;PPutgifter s'atn,t 'kostnåd@:F, fUr återväxt, llfaIi Iå:te1sel' fÖl" längre tid i T,skl&ll'd ~mga ruteatt Riusyn tages till r~nta å, sktlgskapi· foten eller 4: pI"<rc." vHja niRll:S BlJotstållckreJ
talet:! kan ej vara ekonomiskt 'riktigt,. att räntan, omens en ddan Sk11;ll ifl'årgaDet red-el' följdriktigt derbäD, att hög, o~m- komma, icke m:å, sättas Brögl'e äR 1 a, 2 ,r('J~~,
lQPpstid, .lerviå betalningen fÖll ·(I,et gr~fl'e I under uppgift att en högre ränte:bel'täkRi~ng
virket är S~l. mo.da,n, ,U~l,:ftr6r för ,~terIVi,b,t,' I. sImIle .<rlilÖ}ljggÖ!'a, •.ett.hijgsk.o~Shl, ak, hVi,a.rky~re Dl,. m., a den. ohetyubga a;re'~l, som der- emot Pl'e,s~slel' an,m,al"ker, att" 0& ock om..
iiÖ'r årllg~n ål' föremål, blifva relativt 11ga, loppstiden kO;lDm.<8 att, Qtltydligt nedsättas, d~tta
visar sig val~a agnad att bereGa per ytenht3t från nationalekonomisk synpunkt $tlal'are är
den s:törsta inkcID;st. Via en s'ålnnda ordnad att JtllSe såsom ettga-gneltgt än_ &ts'om ett
h 11 .hållning in:tl'äi'ar också d;et e,gefida,'mliffa g,kadli'gt ftil'häll anclre, eWir skogen skulle lelun a
;fö;rnårllaB:aet, att 8ifk;~:t.lii8\ge'm, s'am,m:a:~st'älå ,tillfälle ti,ll a,Bvän«allie af vl;ij~ mer'arl).
lD,ed Stk(}gsJt~IJitalets' v~rd;e,' blir 'synner'ligen ,mu 1l1itl'el"flärtvar81udefölill1åIla.wden. Det är
l~g Deh vi<!,a, lägl!e än. i f~11 oml'O})pS;fidetl' ·är n~ämligetl lt'PfJenharti att 'en k'O~tare omlQlPPSkOl~tare.
' tid ,m:edföl' ,ökadt beBof af arbete thr en @f..
Ked, hän:syn ttll Jfll päp,ekad66JllsUtndlg- tara §,terK;<tmmande arvel"kaing, fÖl" bel~ed'and~
heter BUller' Prasslar afseen de ieke bö.,ra ,af återväxt m. mA
fitstas å den högsta mede~q'va:litetstil1'Växten" ;" E:mi()t a:en PresaiMska ,l"änte:b:eil",ä*nmgen
lttall 3tD~r håll att rp'8fB, u:tal$ att afv:akt,a; h,arva m,A,n:ga sk'äl al1fitrns., 'Bland anna~ b;ar
utgängen.af i~n. sis,ttläm,nd:{, vid b6Btäm:~flan,cle man :sag.t, attell UJil.;-d~t 100 ,år eller ä», lä.
af den e&an(;}lIl'iskt 'rätta tiaen fö,r afv~t"knin>g, gr-e jemtfn,rtgåeD(le· l'lBteaceumalation ef~T
~ir taga l b~t~·ikt$:p;tlf) i\irbillaJd:et e:.ellan 4 proc vM kal mA~tnati$kt-, \ttf~r31s) B);:QU
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att u_r en·så läng tiiterymd Ii 1l1auden f91 sviras, utan 'att tillfälle tin ea st färdela {tig af~ättning, att k-ostnad~l'na blifva
betäckta, kan. _ med sannolikhet 6lnotses. A.f
detta sk,ål . bÖl~, enligt Pressler, en upp1

städ e inträiR l , som uti egendomstillöknin ell
medföra' afht''Ott, och den bekante natiOlltlle (}no;~lrell RO'BG\l'er anmäl'ker I'å fråga bäl"Qm,
DttrUSom ingenstäd.es kapital- och l:ånteför-

skattning af antagliga ink6mstel' och u:tsäkring',s'anstaltel" finna.s v,~rabenign'a att gälda. gifter, 'elter, h-vad fth'ut blifvit omfö:rRl:älit,
. }'åntt\ m.ed ifr~gavar,a.ndeberäkBing för nämnda städse föregå" arbeten af i fråga val''ande
e;ller äD längre tid.
. beskaffenhet. '
~vål1ighete:n 'af en ,dylikupp;ska:ttning hlir
Älven å i'et rent tekniska oml ~~~t.af skogslt1ts~ållningen hafva de Pl"eSSl&l~ska, teol~ietn1:t dock allticl ettekano:miskt hindet FÖl' skog:singripit~
Pressler fr~nibålle]\ att man för' hushållningen. FÖl~ att vinna- någ.on kännesko;gen i dess helhet ej nlå FÖ1 bisede en.. dom 'om de sann~lika pri'sen ,å trä i 611,frar:mskild'a, u"ädt'n, utan hör hushåll1'lingen gå u.t .tid,hvilka vid i fräga varande uppskattning
tlerpå, att i rätt tid nyttiggöl"a,hvad sk{)gen få e:n afgöralltte hetydels·e., bar man tillvägagått
inne:bfl,Uel', 'vare sig af bättre eller sämre beskaf· på d:et sätt, att- man tän1t:t si.g deu.stegrin-g, som
fauhe,t. Han tinner,det 'a.lltså oläm:llligt~tt låt:a egot rum ulider en. foregaende län:gre p.eriod"
alla inom en tl akt be'fintliga träd, de,raf' en- f:ortsatt uud:er' föijande-. Gjorda lTerä.kuillgar
datst en l inga del lemila dugligt gagnvirke, nå blifva d~ck a:llttd ,af flera >skäl osäkra} 61ltlt~
den fÖl vinnande af ·sådau1 el'f0'l'derHga ålde~rn. väl llat förefaller antagligt, att pl'is.eu m-en
I stället att bibebälla tl~akthygge mfrd tht,aI af· kortare' eller längre arbT'Ott sKola så sm:å~nin
velbing, vili han, att m:an skall infö}'a en g,oul alltm~ra. stiga, b-el~(Jende d'el'{)å, att,
ta'·· ds-- ellat' bett'B;ntl:s hushållning,. hvilken han' medan ~ngån~arne å trä ä.1!() i de, 'Iest,a }j;nfÖl'"'m'oa ar kom,ma att, såväl från teknisk s&m ders,ta4da i ett'~ ,ständigt 'afta;ga.nde, 1)aiQ;ofven.
ftåB. ekou9misk synpunkt hoja skogsllusbAn- särdeles år ga.gnvirke 'snarare ökas Öln förllin.g6ln, Ti~,a:kthyg.ges'metoden 'erbjuder 'näm- minskas.
.
Hg611 tla'ra. tekniska svårigheter. ,Af betyNationalekonomiska fÖl fattal e, som egnat
delse ~t1~ redan, att ·det mindl'e l~fvel~k, någon upp'märks'almhet åt de Pregslej1;gka too80'81 .fö"rekg'm me1 ingmdB tätt slutna ganlla i' ierna, halva ingalunda l allQ ~illat dre sambestånd~n, till en viss gra'd tOl'de verka häol- 'ma" hufvli ,;sakligen af skäl att'en tilläimp..
man(le å till växten; 'men vigtigast 'är dock Bing .~f' .dem ansetts kO'Duna att åtfölj.as af
att, efter det kalhygge skett, det faller sig eR rör sambälls-inv-ånarne i allm:änh~t skadlig
ganska dYl>:]}31t attbel'ed6· åtel'" växt å. d~n fÖl"lniris.k1ling tttaf tillgångell å s&ogseffekter. ~
maTk., 10m derför varit ftiremål, uDder det
'Den som först uttalade en sådan åsig""t
attda:rfb'lJlot ett afverkningssätt~näl~1l13n. >6 sig val'pi'9fessQl'fi i MUllcben, Helferiob) bvilkea
bläGllingsbruket,, del~vid s,mij,rre b&ståndsgl~up- dock el~k'ände, att de 'Pte$'~lerska å.gi;gterfl>3l
p.i.l' eller @Bskilda' träd till öfverståndare ,el.;, fl~ån 'pl'lvatekonomtsk' synpunkt ,ul'åste anS~$
lftl tinlm,61'ij;mn1@'n lemnas, skulle g·öt'a erhål- v~ra I~iktiga. Denna, m~ntIlg hafva, d~ be-låooe af lterväxt vida, billigare och dei'med K'antetysk,e natienalekone.merna Roscher och
i hig ,g'rad, nedsätta: tl'äets, produktions~' 'Schäffie 'lliträdt.
Den 'iÖl res anm§;rkning
kastBad.
beträffande den af- Pres.sler i fr.åg~ ratta
Pre&sl~l' h~f>pas äfv~nledeg, att genom dy" l:'änteberäknmgen' är fÖJrut .o'mförmild, 0~h
lika och an.dl-aaf honom l fråga sa:tta åt- ,hvad Schäfile .vidkom'mer,; har han p&peltåt,
gltrder skogsp,roduktionen skall knnna blifva att vid betl~akt'alHie åf,s~keu Tt:ån nati(u),1al·
,en vet'Milt inbringande' Iläl'ingsgllen.
ekon~omisk sy·npltnkt han-syn ~åste mg·as ej
Det fÖl"tjenar Jem väl anmärkas, .att med blott å 'byte~vä11det, utan fö'reträdeavis å brukantagande af de grunder, som, af Presslel' fÖl-e.. l1ingsvärdet af de erhåi1na s:k:og-s:eff6kt~rntl, b. V'a~
slagits, «e-n stridigb'et uti intressen, som an- ann endast i det fall, att.d:et ,si~s,t nälu·nda öfv{ersetts fOJ1'ennlHlis e,mgllan skogshusttållningel1l s~tiger' de 'voerkliga uppoff!'rng.ar, som för samoen åkerhrl1ket, komme att bot)tfalla. Pr~ss: 'häll~i-uvånarne varit fö'renade medpf,odnktio..
btl'finner det nänUi:ge.n ej vara förenligt nJed nell,,: detsktllle, oafsedt de ppivatekonomis-ka fir&)l 'sund ekQBOlni att till skogshörd använda bållandena, förefinnas en nati:onalekono:mlsk
mal'k, O:D1 d~ll samma SåSOM åker ~el1er' äng vinst. Den betydliga nedsättning af omloppslemn-a,r e!gal'~Jl en stij}1·re j ol'dl'än ta. ,Sas.om tiden, sotn.&n tHlä~puiDg af de Pressle'fska tg{;)impil~(!Jdl1ktivt betecknar lutn likaled~s, 'att med riel'na skull~ medföra, är fö:r Sehäffie tillränkoe:rihir«:a kostnadel uppdl agaskog å plats) tig &ll:le'dulngatt del t\f befara lll!B:dr~· gyndtel' så<h~llt af Ut\tlll'f;Örhå.Uaade,na i hög 'gl~ad samma'tuljder., Han f()~aJ' h~rtill <te. åumi-rk·
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utn;g'., att f<1if&VäTande fall erbjllier ett e~m.
})el derpå, att deJl å penningåafkastning be"
J~åkJ!lade e.skilda hushMlning,en, den kaplta,.
listiska, s:1s()m socialistiska författare uttrycka
sig~ m(jj]Jg;~nkan kQmJna i eR llestämd s~lid
m:0t s&mhäl1ets @l1:er DU~a an-dl'Q ol~d d-en h0g1'e
mationaiekonomiens f(J.rdri~garJ hva:rföre -också
Sehäfll. ställer de li!l~tsägelserj som blifvit..
a,nf61~da. m.ot deP re:sslel'ska teoriel'na, i ·s'amband m.ed Q,en kamp emot k~pitail'änteprinei ..
peJl, gom butvu:dsakligen' å andra oml~åden.

igenom iu:föteJ byggde j61flvig&r, ,kaDiJ dc8t

allmänna· intl'esset blifva aJlska viI tingod~~
s.$Gt.
Hä;l~med har jag slutat ~en l-edogöl·etse,
SfJID vål'it lJlin hufv~Hlsaklig-a lIppg:ift~ oeh
må de't DU' en..da'St. tillåtas mig pi,peka, h,a~
l"Rso:m, om än mer ellEu'mindl'le befogade 311märkningar kunna framställas emot .de Pl·~SS
leTska teorierna, desamma dock i flexa hanseeIiden. hafv'a utöfvaf ett gagneligt mArtall·
de å, skogis:bllsh,ålhling.en. Angifvllu:def. a.f den
yp,at sig *).
-pl~od uktiO;Qsko~tna,dJ sam vid dells'amJn"a fÖ-FeMedau. ltoscfler' och ·Schäfile tyckas se (let· kOmmel\ kan ej. ttndgå att me.dföl'a b6sp:all:a:tiQnalekGflOmiska intresset uti tillfälle till ring.al~ liksom ått ,gifva såd!ana träd. sem
litt erhJaFlaD,de af behöiiga skogs,effekter; vill ti\tig;are le'mnaanvändbart vh1Ke fÖ'retriUt~

derem{)t Adolf Wagn~l\ Som' likaledes hys el' fl"·amföl~ .dtml, som d61~till beh{i1va läagre ttd,
betäAklighret:er 6:mot de Pl~esslerska teor-iern-a, hvarj,emte. pf'e'sslers yrkan.d~, o:1;t vid. s1t.o.lj:s0eh i anseende tUl den våd,a, som under alla vård~n af.seend:6skall fttstas å de s'tlnD@}ika
fö:rhållanci6B m'ed den enskilda skogsvården ·förhållanclena inom. den n;äl~ma.ste fFamti.d\&Il,
ärr iÖlrenad, tian'er' :det välbetänkt, att staten. 'förtjenal~ myek~n lippmäl·ksamh.etl'
beBittel s.kor. gö,ra, g/ällande, att llndantag
ft~åD. Q~lll allmäImR, vid all hushållning. till:Genetald:il~ekt()r Bj,ärkman: De åstgter
limplig:a l'egeln onl efrersträfvande. af en r'Öran:de skogshushållning; s'om vi BU. hil~t
B'ettQhehråilDin,g blott skall ifl·ågoakomma, nät framställas, göra på det hela taget ehutu de
arlmän't skaqliga följdel~ såsom fÖl klima.tet· QD,ekligen ål O de nyal"e Qock ieEe skäl fÖjJt
klUl&a va:ra att befara.'
att k:allas Ilya.;: ty redan tär omkrin.g 2~5 år
Emot h'V:ad S'ålllnda blifvit aniördt erinras s.edan då: Jag i Tluu'an-d, hade fö:rm~J~~Jl beftAn mf€)1tsidaIl, hUl~11'S,o.m beg/reppet brllluaings- vi'Sta 'prQfeSSOl'6'ti 'Pl'essl~lt'8 fi51'.eläsningar framvärde S'ås:oUil skild:t .fltå;n bytes'värde är allt ställde. han' sam·m'a teorier, eltul'll d:e fÖT'st
fal· obestäm,at för att läggas till grund föt 'några år nerefter 'allmän:gjol'd$s oeb. bJ.efvo
hll!sbånJlliB~ell.
g'euQQl tidskrift'er oo,h. lu'ochyrer tiUg;ä_i!rliga
T~dral'~ framhålles,' ·att· en förmin'Sknblg' i tryck., D&t är nrecl d.e8s:t\ nyap,Q O~B de
af deB skogbätaude m,atken rör 'odling äld~'~ åldgterna i· sk&gsHllsbållningS'v-äg Sa,lB8;'tm,instQne. i Tyskland icke torde sYilnerligen ·ma förhållande_ som ofta eg~r l~um m,eHiåu
mycKet val~aatt förvänta, enär skog för när- mot8att~ melliu~~r inom andra b'iran~her~
varanfie lemn:ar cirka, 4' proc. 'g, realisati@Q& Man k·an llämli~>~n ie)re el'lx:änna V&16 sig
v'äJdret. Vid. detta förhcåUandeskulle fl'å- den ena ellel~ den andra S;~R,Qm absolllt l~tkti«
gan egentligen blett 'gälla lä.mpligheten af utan måste söka det l,ätta uti n~(),t i&Ul
e.loPlPsti<iå'l1;s . ned:sättning, .men en. sådan emellan förmedlande. Det kan ·em:ellertild
måste s,tädse ske t,tlmligen långsamt, .enär ett icke förneka:s att. Prasslet· -- l1Vi1k~B.t inGm
lletydlig:t öka,dt anbud å tl~.ä, skulle ~y;cket pal~entes sagdt, .eg&trtlige:n il' en &1t~p lbaite~
lled'hlt'in,ga pl'is:etd~rä, ooh älven om omlollp:S- tnatiker -S'amt plrofes's'or i skOlSJIt&t&matik Q'eh
tlaen ko~m~me att D'edgå; från 100 till 60 åT och följaktligen ieke i egenskap af sk0gsmau
(fl:ofte:ken i fijlJd Dåra 1: fÖl·miifsk.ade&t å gran fra:~sbällt: ,sina t~o-rier - geBot'n diiSsa V~l'
friD 30 tii1 21 c6ntim·eter oc"h å tall från' 2'0 till kat mycket gnat sY·Dlleliliga.st i dit af~eeJldatt .
24 G6iDtime:te:r, b,01'~kna.dt en aln från. roten, att 'han \t(;).m,mit skogsm;ållJl-en att tänka litet
skalle antagligen allmänna välståndet föga d~'r- mer ,å, att det tÖl·- blitva n;å~&n behållning
;af Iif&a. Man anför" härvid att om tY$ka.sta' af deras sträfvand6U. Oe:h hvad SO:ID h~;rvid
t8<D, lul'der fötutsittning 'att pl~isen å träv~ror, i fli,lIlstarllmmet blifvft fÖ'fel1n~l rör SkDWStwek vaT6 bnpot'Ullllar ellel~ 'a,ndl'a färbållan· . inänn~nB uppmärksam.bet ål" vigten af att<leJD, hölle slg temligen höga, realisetade en dA ett strängt· gel1lomföraBd:6. af .d~ Presalerrmin~d g.amlflalt, nu i statsskogarne bennt· ska ftiI"kol'ta.de oml()p'p~sti(le-i1'na' ·.skulle, 0Hl än
ligt virke samt fÖl denbe13alning. som här- öka afkastniugen, .d{)ok åtminsta1l6 i vissa
1l
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full lsia,dko:tU Illa. ett ållt fijl hll",dt anlitande
Dl "ekWl" H lm6l'z: Med anledning af v.
af skogen - i stället s'fIka så. myntet 80111 hära.dsh,örfding~n v~· ]}Jlge'81tTfhns f'ör~n't'ag &11ml;)11igt' u:äl'ma sig d.et Fresslerska målet, håller jag att.. genom ett eX'eIDpel f:å vis,a,
»nettoafkastning», genom att såvidt B:ke huru' den Pressleroka teorien tillämpa,d på
karn mln~gkakostnaden för skogens skötsel. vår skogshusbÄllning kan gestalta sig.
Detta har haft t~ll följd, att 'under' senare
Vid jemföreIs,e mellan den· olik~. 'afkastninrg
tider uppfinningar inom skogshllsh~å(lb;ring:.ens en väl belägen' barr.skog lemnar skött .antin,g-en.
'o:ml'~de fÖl"etl'ädesvls i ändamål att söka upp- 'efter 80- eller 120,årig omlpnpstid, ,finner
draga SK0g' på. hilligare- och framfÖr allt man, att .med den, sist nämnda el'nöIles. i
I s~äkr'are sätt än förut tagit myck~n fart.
En bästa fall pr ttinniand omJn~ing 70 fan:iaar'
I annan effekt; hvaltin de Presslel'ska teerierna fast vedmassa~ hvilken tills'ammans roted hjelp..
m~ed:vel'kat är äfv:en, att skDgshushållnillgs- gallringsvh'ket u'n'del" de sista 40 §;r·ea böv
pJanel~ nlltnera .olnfatta en vida '·kortare tid- in.bringa l 200 kronor. Användes dettenl'Ot
rym'd än f'Öi·.~.. I stället 'för ~tt fÖl'u~en SO-årigt omdref, och man vid: afV'erkningen:
s~dalI plan i all in änhe-t omfattade en tid af qvarlemnar 60 vackl~a timmerämnen pr luna..
100 a 140 år:}", ,har m'an numera icke blott i land, torde afkastningen kunna beräknas till
Ty,skland. litan, äfven här 'i landet börjat 600 a 700 kronor. :!\tIen om man efter' l~g
llJJp;göras~ogshushållningaplane11 för allenast beräknillg skattar den samma till end,ast ~OO
ijO Ge'B till och med 10 år, på det att man' krqnor och derjemtf~ antager,.' att denna alun·
eftel~ :fröl~10ppet af denna tid må kunna i af-' ma insättes i någon l'änteanstalt mot 4 pl~rJc..
seende å skogens skötsel vidtaga sådana ~t- årlig l'änta,
stiger 'detta kapital. un:der die
gal'"der och ändringar SODl till följd af 'nya, 40 år, so'm utgöra skilnaden emellan de b~jla
föräJllal'ada f öl'hållan den kunna vara a~ be,hof- omlopp.stiderna, till cirka 2400 kronor. 'Sl..
v-et påkallade.
le'des leulIlar den 80=§,riga omloppsti.den emDen Pl~esslers åslgt, att det för närvarande kl'"ing 1 200 kronor större afkastning än ~eB
ouh l'e-dan länge både i Tyskland, Frankl'ike 120-åriga.
.
~ijoh bår braklig:,a lnera summariska traktEn ytterligare vinst ·af (len kortare ,om'h:uggning,ss'ättet icke är det 'mest naturenliga löppstiden upp·står de-tigen:om, 'att sj;elf-så'd
iRtaB att d\eremot en hushållniBg hvarvid Inan .erbålles från de qVRl'Lemnade timm.el~·ämB'ena,
fästet' spe'cielt afseendö vid hvarje' s.ärskildt hvarigenom k~ltlirkostn.aden i al1m,ännet mi.n"-~'äd.,v:.'()l'e den; mest rationela, låt&r vissel'Ugen skas med 4 kronor pr tunnla;~,d. Räntarn pfi,
YI'ån teGretisk syn}tun:kt fÖl'sval'a·sig, m.en, om 4 'kranor under 80 år gör med beräkning
'rågaD gäller skogar af något så näl~ betyd· af. ränta' på,' l"änta 92 kronor,' hyndan det
l:,i,gare vidd, kan ett så4ant fÖl'farande- omöj'- slutliga kultur kapitalet för hvalje tunnHtJj}.id
ilen medhinnas utan en skogspersonal hvarssjelfbeså~d ,skogstp.ark minskas med nämnda
-:alrikhet' ingalunda komme att stå i i~imligt summa. Under, antagande att inom !lela
-6:rbl11an,doe till resultaten. Det !r derför landet endast 2 000 tunnland, ä hvilkam'ed
Dö.dvändlgt, synnel~ligast i' ett land med så
antydda hushållning sjelfsådd skulle ktn1Ba
"ikli:g aKogstilJ.gång och med så stora arealer lega l'UID, årligenskogsodlas samt att skogen
af sko-g som vårt, att begagna ·ett SkOgShUS-I'l följd del'af belastas m·ed ett årligen ökadt
ållnin~~sätt, s~m -icke gör" förvaltningen kulturkapital~. vi? tideil. fÖl-, arverkniB,g~Jl
så hog g,rad dyr, som det af Pressler up:pgående tIll CIrka '180 000 kl'~UQl"l bIll"
örol"dade, -livil~et senare hushållningssätt, det npp enb art att en. anol~dnin:g,. hv'arigeDom
åiet skUlle fOl'dra ett. ing'ående' i detaljer,: detta· belopp insparas, måste från både fOl;si..
~Olin närmade sig till trij,dg'å:rdsskötsel, säker- lig oc,h nationalekonomisk synpunkt till~itas
·"g~n mer ·ännågot annat· komme att mot.. stor betydelse.
'erka hans hllfvudsyfte. Den som eger en
De pr ttlD~and qvarlemnade '60 thnure;rnindl'6 skog'oeh är i tillfälle att der egna ämnenaj' som
mera hvarken taga kll1$'ll1~~
~val'je träd en D{)ggrann uppmärksamhet och ellel~ jOl'dkapital i anspråk, äro om de gellast
mS61~g ~ fö,r honom är den s. k. -tl~akt- afvel'kas värda' 120 krOnOl\ hvilket kapital
r~gg},Jingsm,6tod&n måbändå ej den mest ratio- me'd ränta på ränta under 46 år väx~r till
J;ella. Men inom en ~era omfattande skogs- ,576 kronor.
.
ervaltniRg ~låste m,an., om oc-kså erkännan;de. Låter' man dere.m'ot dessa .träd qval·sm
~ttan af, en såda)). detaljerad hushållning<, y'ttel'ligare· eu' viss' .tid ochafverkar d'~MB i
'Väl 'itrskl'änka sig ttll metoder, hvilkas den ol'duing 'b~r ne(laB visas, vinnes följande
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nu
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efter 10 år afve.l"ka'S 15 t1'id. uppgaende till
45 kreners 'VäJ·de:,
eftal' 10 år afyel~kas 15 träd, uppgående till
90 kronors värde,
efter 10 'år afvel'kas' 15 tl~äd, llppgA.ende till
150 krQnol'svätde samt
efttu" ytterligare 10 år afvet"kas de 'återstaende 15 tl'äden, uppgående .i värde' till
180 kronol".
Om de.gsa .summor förräntas allt efter. $om
are inflytatg~r .slutsumm:an till 745 kronol""
<

S§,leaes ytfetliga. e en i t af 169 ]uO'Bmsamt de- sutom föra~len tt pi möjligast k'(}fta
tid erhålla grott, skappning bart vh~ks.
Den tin:ansiela Bk:~gshu :ll&ltningen tard~
sirledes med bäIi:seende till våra fö"hållaB1len
förtj:ena ganska stOl" uppmärk·samhet, 8ynerllgast som man genom den S&llUna lättast
kan bibehålla. m'arkens bördighet o&b f tir
{ramtidenpl'oduc@ra erfol'derli'g m~ängd groft
gagnvirke~
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G.} Kandidat.

.

R'ichter" F.} Sekreterare.
P9$~n? A. von/ Grefve~ lYlajor.

Sydow) Fingal von} Hamn~apten.
Sö1 l1ensen) N. G.} Grosshandlare.
Then~ptande1(1) O. R.) D epartelnentschef.
Titz C. J.} Notarie.
Torne1 l1hjelrn} 17:) Kapten.
Tottie) Henry) Grosshandlare.
T1l1oilius) O. O.} Generaldirektör.
TÖ1/Onebladh) Iva1 Landskaml"erare.
TÖ1l1neqvist) Aug.} Kalnrerare.
Uddenbe1 l1g E1l1nst) Generalkonsul.
Ugglas) C. G. af} Friherre, Öfverståthållare.·
Ugglas) L. af) Grefve.
W~htrneiste1/O} Hans Hansson} Grefve.
Wcef'n} O. F.) President.
Wce1 l1n} M E.) Grosshandlare.
Wahlin) C. A.} Grosshandlare.
Wah1'"en" Gusfah Fabrikör.
Wallden) ff~} Redaktör.
Wallenbe?'"g) A. O." Bankdirektör.
Wallenbmllg) Kn'ut) Löjtnant.'
Wa1l1bu1l1g~ S.} Grosshandlare.
Wa1 l1bu1l1g} 8iegf1"ied" Agent.
Wav1 l1insky) A. E.} Gl~ossh.andlare.
Wedber·g~ Jac.}'; Grosshandlare.
11

}

I

J

Wei}denhjeln~}

O,} General.

Wennm l be1"g} G.) Landshöfding.
Westman? O~1 vice HäradshÖfdin~.

-

Wijk) Olof) Grosshandlare.
Wykander) Å. T.) Generalmajor.
Wikblad, S. H. J Sekreterare.
Wikström) Car'l) Grosshandlare.
'Wikströ'm) p') GrQsshandl;tre.
·Wikströ'ln) P. j:1/O) ,Gros~handlare ..
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.WillerdingJ T.) Generalkonsul.
.Winborg) Th. J Fabriksidkare~
Wretman) F.) Fil. Doktor.
.Akm'"hjelmJ G' J Friherre. .
.4kerhjelrn) L.) Fl~iherre, Kansliråd.
.Ake''"tnan) R. J Lektor..

