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Föreningens sammanträde den 27 Januari 1881.
Ordförande:

Herr General-Majol~en In.

ID.

O.

BJÖRNSTJERNA•.

Rlllles i utskottets yttrandet att »tobak tltgi5:r
ett af de få njutningsmedel, som- ing~ i'Mllväl i de fattiges förbruknhlg»! S'a_mmanställas nu dessa tvenne resonnemall'g, det om.
skyddsafgiften oeh det om tobakstullen, med
hvaralldra, och reduceras tankegången i dem.
~I:.t Konl1n~en och .H. K. H. ~~O:ll- till sitt enklaste uttryck, så- innefatta 4:f}
prUlsen Infunno -SIg och Intogo de for H. följaktligen, att alle till skatteskyldig ål<l.e~
l\tI:toeh H. K. oH. beredda l>l~ts~r hvaref~~l' komne personer, qvinnol' o.ch män, b-öra geO~:~'8t lem~~ades at H~lT A. HedIn, sonl holl ,-nom en personlig, med lika belopp af -dagfolJande fOl'edrag':
lönaren och lnil1ionären utgående, afgAift åt
tbkb k
staten sammanbringa 700 000 kr., p'å;. det
. m o· a·8' -es a· nlllgen.
att staten, tack- vare denna direKta, tv-&mg-sTal. vill till en hörjan från 1880 års skatt, må slippa att med motsvarande heriks~dag hemta ett prof på de b~synnerliga lopp höja den frivilliga konsumti Qnsafgift,
grtu'ldsatse-r, som hos oss 'ofta llttalas och' som utgår i form af iobakstllll. E IleT, m.
göra,:sig - gällande i beskattllil1gsfrågor. Be- a. O., hyar och en som ej brukar tobak:
villaitl:gsutskottet vid nälnnda riksdag af· bör betala något i direkt skatt, till lättuad
stYTkte en m;otio~l Oln llpphäfvallde af en för den so-m ej 'har lust -att afs-tå från tobland de pers-onliga afgifter, SO:ID s,ätta en baksnj'utningen. Oln
sådan tankegåong
s_å fö'ga tilltalande' prägel på det svenska vore lnan väl bel'ättigad att s_äga, att d,en
beskattningssysteInet, afstyrkte på den grund, förtjenar att observeras, men ej att imiteralS.
blalid andra, att staten ej knn-de undvara
Tobaken nämnes i vår historia för 2,50'
denna skatteinkolTIst (personliga skyddsaf- år sedan i samband med högt flygande po·~
giften). -SamIna u.tskott ,fann sig äfven oför- liliska' -planer. Tobaksplantel'ing' och tobaksh~dradt. att afstyrkå K. M:ts p,ropo-sitioD, -handel voro ett- hufvudsyfte ror det handels,·
i samhRnd ,ll:too förslaget om" tullsatsernas kompani ,~-- »8öderkompahiet» -som und~r
l"ed:~dttioll ,till öfverensstälnlnelse med Ine- svenska kronans auspicier år l638 börJade
triska mått- och vigtsystemet, om en inga- grundläggningen, på Delawares str:~urd, af
lunda öfv'erdrifven förhöjning af tohakstullen: kolonien Nya Sverige.' För en af de --., färfö:r blad och stjelk från 42 ,öre pr skålp. ln{ldligen - äldsta beskrifningar om tobakstill l: 2·5 pr kilogl'am, för ciga.rrer och odling hafva vi att tacka ingeniör Peter
e-igal"etter från 1: 30 pr skålp. till 3: 50 pr Lindström, som år 1654 till Nya Sv-eri:g&
kilög).~am, för andra slag arbetad tobak från åtföljde komlnissarien, sedermera-guv:ernör-en
50 öre pr skålp. till 1: 50 pr kilog'~·am. Johan Risi;ng.
Riksdagen beslöt, enligt utskottets helnstälPå sam-uia gång tobaken sålunda hade- en
la», 1'6spe]rtive- 1 kr., 3 kr. 1 ,krona 20 roll i vår storlletsti.ds politiska planer, gjo97d.e
&tl, lYloti vering~n för qett~ b~s11lt äter.. d~n ock K: M:tp,å d'~p: tide:q å'~skil1~gt ,-~~

Till R,evls<}J;@r för granskning af Föreningeu'S 'räkenskaper för sistlidna år valdes
i stadg'ad. ordning:
Herr Bankinspektören C.• G. Oa1l'lqvist)
v. Häl'adshöfdillg'ell O. Westrnan.
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-.;-4und~l' 12 jQ'nu:al'i fÖl' Sö- J derup,:S, aC6is~g~Q.laraf tull- o-eh aooiskamderländs'ka kompaniet ntiårda'tie privilegium' maren ananlina».
å tobakshandeln heter det: »Vi Kristina
Flei'e p'åbud från de' föijanie ueR e;tc;.. gÖl'e veterligt, att efter vi ae och for- 1644, _1645, 1647 - utvisa~att l'e~er'mg6;n
Dimma, huruledes detta vårt land och ko- hade svårt att i denna sak gö:ra sig åtly·i.d
'BWlgarike uppfylles af en och annan, utan och hålla privilegiet vid makt.
någon ordning och åtskilnad, med tobak,
Måhända utgjorde dessa sv~righeteT de
en,- vara, som för någon tid sedan här haf- »särdeles skäl och orsaker~, som antydas i
V&r varit obekänd, och fuller i sig sjelf icke patentet af den 25 oktoneT 164.9,h'Vilk,et
är synnerligen nyttig, men likväl och icke upphälfde söderkompaniets privilegiThm o·ch
dess mindre nu sedan blifvit af den gemene tillät alla, både främmande o,ch landets egna
man till missbruk och öfverfiöd uppköpt och undersåtar, så lands- som .stadsb:or, att mot
forhrukad} mången uti mångahanda. måtto· 1/2 daler s. m. pr skålp. i tull infÖl~a tohak
till alt som största skada OQh armod»-' så och del~med handla.
- och ehuru det följaktligen vore »icke
De .motiv, som fÖI'estafvat dettå påbud,
(}b:illigt» att helt förbjuda denna vara, ,men fingo inom två år vika .för nya »särdeles'
dl detta., i anseende till tobakens begärlig· skäl och orsaker», Där patentet af den 2'2
het fan.s betänkligt - gaf K. M:t Söder· oktober 1651 fö:rkllnnade, att 1)1aD funnit sig
kompani&t privilegium å införsel af tobak. lJöra »r~stringera» tobakshandeln '0,011 öfyerVidares'tadg.ades, den 8 febr. samma år, att låta den till »någre visse oeh särdeles pe~..
de~ s,om ville af kompaniet köpa tobak, först soner af våre undersåtar och handelsmän
.kulle på, acciskammaren lösa en sedel - här i vår residensstad Sto,ckholm», lnot viss
Med. 2 öllle s. m. pr skålp" -- å den qvan- afgift till kronan.
titet, han önskade köpa, hvilken sedel
Icke heller denna anordning räckte i
&tord~ hOJlOm till laglig afnämare hos kom.. tvJi år. Den 28 apri1165,8 upphäfdes to:QalrspaHiet.
handelskamparniet. Det heter i K. M:ts,
Det visade. sig snart, att allmänheten ej påbud, ått, eh~tru K. M:t anser tobak fÖl~
gerJila fogade sig efter des'sa bestämmelser. en »onödig o<}h helt mi:stande pertzel», så
K. M:t - heter det i en förordning af 2,0 hade dock K. M:t" enäl:' med anledning; af
april 1643' - hade' ej utan mi~shag erfarit, dess begärlighet ett förbud skulle förel's:aka
hvad mis·sbrak s~g .inl~itat me,d »det myckna olo:fl.ig införsel, funnit för godt, att, med.
tobaks uppköp ocll förbrukande, hvarigenoln upphärvande af kompaniet, frigifva tobaksmirftgeD sig på sin förmå:g'o och medel för- handeln och nedsätta tullen till: _2 2/3 OT6
blottar och sättex' sig uti svåra vilkor och pr skålp. på ett munterat, samt 31/8 öre
olägenheter». Derför hade K. M:t varit be- prskålp. på ett omunter;at svenskt skepp.,
tinkt 'uppåatt förbjuda inför~el. af tobak, och 4: öre s. m. pr skålp.. på fTänlmaMa
WQm en, onödig vara. »Men» - heter det skepp. Dessutom skulle accis (2 Öl'e s" tn.
vidare - »tillatt lämpa och s~icka alt. ef- p.r skålp.) erläggas af all tobak.
te:! tidernas lopp O'ch folkets humor samt
E/ter ~indre än två ål' öfverlät K. M:t
nigorhin:q.a fÖl~nöja den gemene mans begär- d-en 25 ·decelnber .1654 monopol å tobak~,.
lighet», hade, dock K. ~:t funnit sig böra införseln åt, det amerikanska kompani.et,
t. v. liGa tobaksinförsel, doek »derutinnan »såsom ett elpedient och medel,hvarigen.o.m
stäna.. n:ågon model"ation», eftersom all in- Nova Suecia för denna tid förluiJpligen icke
Lel'sel ·af tobak 1641 upplåtits åt söderländ-' allenast skall kunna kQnsel~veras, tillväxa
sb . kompaniet. Detta pl'i'vilegium hade och fö,rkofras, utan o·ck att vår natjon ftRge
krämkts genom mycket lurendräjeri. Det deraf desto bättre lägenhet och .tillfälle att
förRyade:s nu, oeh· olo:t1ig' införsel b&lades vänja sig vid den 3tmerikansk-a seglatiol1-en
mei varans konfiskati011 och ~öter af 4 öre och handeln». Att man betraktade tobaken.
s~ m. pxskålp; h'varjemte handeln iUQRl I som ett nödvändigt Gndt, visa 'äfven denna
landet med tobak, som. förut fått »af alla fÖTordnings ordalag, att tobaken utan afs~k·
utan åtskilnad drifvas», äfven uppläts åt nad kunde undvaras, om blo;tt »hvaro:oh
kompaniet, så att endast de, åt hvilka komp. en sin otidiga begärlighet trycka och "dämja,
fann för godt att försälja sin tohak,fingo ville».
d:ermed handla: dessa skl1:11e~ vid inköp af
Några år senare fann man sig ,af '})stgxa
tobak hQs. kompaniet, »accisen strax a;iägga, underslef» föranlåten ,att de1l22 maj 1658
nämligen 2 ö;re s. ID. af hvart skåJp. och I åt <let amel'ikanska kOlnpanietöfvtl'leWlt,

kymmer. I det

jemte iBf(jrs6ismouopol~t, äfve.n tQb&kSkan-, g~n på ID åtr frän f):GÄ med 1675, mei re·
d.~lA ill'6m landet.
.
duktion af arrende·summan"
Redau den 10 J;tilveDlbel! 16>f30 blef, ge-' .Efter att arrendeit g~tt till ältda, stad.»0111 bref till konnnel'skollegmm, tolul,ks-' g.ades 1686 den ,2,5 mars en tull af '3 1)1'"e

kD1D.palliet .upphäfdt; och återgick man till. silfvermynt vid införsel å helfri, .31/4 ö.~e .~
ffiTtlt;gällande tull o~h aocis. Men den 9 hal:ffri, 4 å ofri farko·st. 1667 den 1.2 al};!'11
OktDb~l' 1662 vidtogs en ny författning, blef införsel af spunnen, karfvad och href..
em~daB. ---- som' orden lyda den fÖl'- tohak alldeles förbjuden, under det tebta.k-shlatl
. hOPImillg ,»OS8 gafs vid sist hållna riksdag>/, finge införas hf hvem som helst.
.
'att nämligen tull och accis skulle inbringa
Det sista' stadgandet får väl an~å's u~
lik-a mycket, som kronan haft af kompaniet, märka ingången af en ny tidel'ymd: ~ea
alls leka gått i fullbordan. Genom plakat mer utvecklade' inhemska tobaksfabril:a.tioaf .nämnde dag gaf K. M:t tillkän~a, att nen. Arrendebolaget htlde anlagt ett, e.fn~r·
kan: tagit tobakshandeln under kronan. Den hvad det vill ,tyckas, betydligt tobaksspin'ut,3il~reIHierades åt hu:sgerå~smästarenAnders neri; och det :är . antagligt att detta s!;a~s
-Aåne.rs'8onoch borgaren i Stockholm Petel~ fabrikation tagit en viss fart under .de fälBohm, hvilkas kontrakt af samma dag med Jande åi,tiondena. 'En år 1755 tryckt »Al'ab.
kr,ollan på -lO års tid från och med 1663 förte'ckniug öfver privilegierade nianllfa'kt:tll~'
intill 1673, innehåller, att bemälde »full- vel"'k i Sverige till 1753 års slut»1ilppta;~er
mäktig~e» skulle under de första 5 åren be- ett alldeles förvånande stort antal- tobaks·
tala årligen 120 000 daler kopparmynt, de fabriker; de voro .ej inskränkta bto~t iti11
'5 öfi~iga åren 170 000. d:o. Ett K. M;ts städerne ett privil. af år 17'2:8 gJtller
heslut af sam-ma dag utvisar, att af de så-- ett tobakspinn~l"i å hemmanet Onsala.
lu1tda påräkneliga tohakSlnedlen skulle an·
Vid denna tidpunkt hade en. ny faktor i
VätHlas: l:a året 100 000 daler kopparmynt tobaksfrågan tillkolnlnlt, nämligen· in'llemsB
- till »kreditorers afbetalning» och 20 000 tobaksodli ng, fraInkallad i följd af patri~·
tiJl han,dtverkeriers inrättande; de fölJande tiska hekYlnlner· öfver de stora summor,
4 åren 50 000 till en fregatt, 30 000 till tohaksimporten drög ur landet K. ~ts piakmt
näUUH1a handtverkerier, 8 000 till »)svenska den 29 februal"i 1124 fOI'ordar tobaksodilin1'
'antit~iteters kultur, uppsökaud,e och af tryc- .» hvartill» heter det i 'plakatet - »ietta
ket publioerande», 12 000 till »dettaslottets» klim,at eftel' skedda f Öl;Sök be.tinnes vara
oell 8.000 till »Vallmarsöns}> bebyggande, lämpligt», hvarjemte k.omm.61'sk611egium lItsamt 12,000 till andra förefallande utgifter gaf »underrättelse och beskrifnillgp~ hV'ad
vid K. 1\1:ts hof. --,-' Hur ölntålig tobaks- sätt tobaksplanteriugen uti Sverige iurättas
frårgan var, läser luan åtminstone mellan ra- och fortsättas bör». Ehuru. denna odling ,å
d:ern~ i brefvet af salnma dag tillgeneTal- flerehanda sätt frälujades, gick ·det io,ck. ej
guvernörer och landshöfdingar, hvilkas - så lätt, som man önskat, att g{jra ~ig qvitt
~{)m orien lyd-a »bekanta lofiiga dexteri- tobaksimpol't. Ständerlles sekreta hanl!:elstet» reweringen :härmed tog i auspr&k, för och manufakturdeputations berättelse ,om
att 'upplysa a1hnänheten och fÖflUå den att fabrikernas tillstånd 1751-54 (Sthlm, 1756)
laglydigt fog·a sig i den nya »dispositionen beklagar, att, trots. de ansenliga plant&g61'oo-h fÖl~fattningen öfver tobakshandeln». Ihåg- na, under senare åren förtullats årlig;0'J1
k:~)]ool'as bör kanske ännu ett dokument af 1 500 000 skålp. utländska blad. I samuxtt
samma dag, brefvet till generaltullrorvalta- dokument yttras. att »tobak numera n:äppe·
1'911 Drakellhielul, 80m fi5rständigas, att ligen -kall räknas ibland öfverflöds- utaUSll&»skeppsfolket 'ej härigenoln må betagas att rare till nödtorftig-hetsvaror». EIneIlertid
föra me-d sig något tobak (efter som före medg·af man dock på den tiden} ått deDIla
i·etta hafve;r varit vanligt) till deras eget »nödt()rftighetsval~a» åtm.instone ioke V&f·
behof o:ch lust, på det de i vidrigt fall icke oumbärlig för ungdomen, såsom närmare kall
måge retas till någ-on vedervärdighet och. inhemtas af K. M:ts, uppå ställdernes fÖ.reotidigt klagande, hvarigenom icke alle- ställning, den 16 september 1741 utfål'dade
na'S't 'seglationen kan lida någon anstöt, »nådiga förbud nlot to baksrö~k~nde af ungt
Ut3lB o,ck oss ach fäderneslandet del'lned folk, som ej fylt sina 21 år"» ,hvilket stadSkl~ .otj~nst».
,.
gal' 2 dal&r silfverlnynts plikt för hVRl"je
.A.rl'&lldekontraktet bIef 8'edermera pl'olon... gång llåg-on dermed hetl~ädes : »ork~ar hall
geTflidt 1672eOch vidare 1673 1 senare gån·· ej botuffi) sittie tå tvenne söndagar j stoc;keB •

-6Från danna strängl16t undantagas doek dra.. j om de ,allenast egde löO plantoI . BÖjl<i~r!l'6
filM1e;r, :~yttar~~ sold~te1" håtsmä~, ~/med hvil-· ~rka si.~a .tob.akshlader o~h.,~a~a.lärt a,tt
ka ~ , sager forordnlngen, »det är en helt n'3igot lItet svetta dem; vId Jultuleu ha·
ann4n peskatI:enhet». Vid läsningen af denna stänka de bladerna m,ed litet V'ö:rt, elleT färskfö:rorinlng röner lnan en lindrig frestelse öl, i stället föl" Sr:uce: de sp:nna ic1tesina
att önska, det någon. bjelp kunde 'äfven i blader ; ty spinningen är endast gjord för
våp tid utfinnas för samma onda; ty åt- vigheten, transporten och afmätningen».
minstone . på Stockhoims gator ser lnan Vidare tillägger han, att »så 'nyttigt <let
d~glig'en . och stundligen röko'ffer uppstiga är för bönderne att hafva oköpandes tobak
fråR barns och spenabarns mun. -- Att för egen mun, så skadeIigt skfllie' d.et· o.ck
tJr8l1l1Lot-et i 1741 års päbud åtlnlnstone 'ej med tiden blifv'a, om bönderne begynte anp:å längd medfol'-t behöTig' verkan, framgår lägga stora plantager och derigenoln stJäla bort
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af en OoIl{}gii medici skrifvelse till K. M:t gödslen ifråll åkern, ty tobaksfabriqueIl t yadeIl 22 åugusti. 1,755 an.gående öfve.rflödigt .1 kes oförgripelig·en. nödvändigt .böra var. a.~
br11lk af tobak, hvari påyrkas åtgärder för. städernas enskilte». Vid berättelsen ()m
att> betaga ttllgdolnen, rikets fraIngena hopp, färden genom Hunnebergstrakten omt.alal'
d.~ skadliga nyttJande».
Kolleg·iet, s·om han huru tobaken, som fOl några o:ch tjugu.
här yttrar att tobaken »af allmogen nästan år sedan var en sällsynt ört i Sv-erlg.e,
öfveral1t planteras», _önskai~ denna »plan- kOlll att odla~ i des'sa nejder. »Bonden~/,
t ringslu$ta» red~d på nyttigare äInlien, hvaraf säger 'hal~, »var ovan, riste på lllifvudet Qch
bland a.llnat den fördelen 'skulle fölJa, att ville ej gerna på denna· olnöjlighetell. SaL
tobaken ·~genoln beredning hos fahriköl"en landshöfding Gyllenborg fÖl'elys:te landtmanbletVe fÖl~ helsan lnindre skadlig; än då den nen här på orten IRed egne anläggningar, oeh
tt~n all' fÖ:l luildrin g rå o,ch tUllQgen nyttjas». en eller annan bonde blef lyckligen smitD'e offentliga uppmllltringarna till tobaks.. tad». NUlnera var sak,en i den öIlsklig-aste
oq.ling' bad.e 'den' verkan, att mali med ti- gån.g :en bonde af 1/8 Ileminan knn:de öft:3.
d8'R blefhekYllirad för tobak,ens inklläktningar sälja tDbaksblad årligen för 100 till 8'00
på säde·sadlingen. Efter ett par årtionden daler silfvermynt.
bÖlJar Get låta helt annorlunda, än när
Liknande upplysningar finnas, i andra beK. lVI:t·j för1itnämnda plakat af 29 februari skrifnillgar om de den tiden så vanliga re·
172·4 manade· till tobaks'odling på den grund sor i naturvetenskapligt 0ch ekonolliiskt
blan'd arltuat, att »sädeskultui"en detm-ed icke ändalnål, i landskapsbeskrifningar ID. m.,
det l'ingaste afgå kan, eftersom för hvar och Oln den,. fart tobaksodlingen tagit. Vedet'eD la:ashållare särskildt ett ·ganska :ring'a bÖTande började oroas, att 1724 ars plakat
&tye-k8 Jot.d till tob~ksplantelingen uppgår, blott allt fö'r väl uppfylt sitt ändam.al, oeh
hv-al"3if likväl så .mycket tobak kan falla, blefvo betänkta, 'på att inkränka tobaksplan:..
S'Oln ·tilldes:s behof 'årligen nödigt pl'öfvas». teringen på landet och domicilitu"a den i
Det börjar, s'om sagdt, låta helt annorlunda städerne. Första steget torde harva v3il'it
ett fjeT:~edels sekel senare: Och väl ej utan K. M:ts 4/2 1749\ kungjorda besJut, att de'D
skät, i ty att flere trovärdiga f Öl'fattai'e från 1725 föru~nade tullfrihet å inrikes v'äxta
frihetstiden till fullo bestyrka det nyss an.. tobaksblad nUlnera' skulle, vid der-as inför:.
fÖl"~da påståendet af c,ollegiunl luedicum. Lin-sel från landet till städerne, upphöra, och
nreU$ i sin ?) Vestgöta resa 1746 » anteck· för q.elR betalas 1 1/3 öre s. In. pr~. 'D'er;m;at, vid Höjentorp, O-In tobaksodlingen, att efter påbjöds genom k. bl~efvet til1landshöf~(lenna vetenskapen hade slnittat sjelfva dingarne 14/9 1752:
torp;31~ne, att de anlagt för sig sjelfva tobak,
»Som re4an började. plantager» (nämlihva;Figen:om de hade tillräckligt, åtminstone gen 'af lin, hampa, tobak, färggräs, kal"dtill l1a:sbehof»; under l'~briken Alingsås be- borrar)· »icke äro mot behofv-en p·å l!ngt
skJ.ifv·erhan tobakshagarne" torkhusen, to-I näl~ svarande, och sådana till en stor del
~aks'spiBneriet,
SOm året förut »sptlnnit blifvit anlagda på landet, der likväl gödtobak för 40000 daler siIfvernlynt och seln till åker- och ängskötseln är ound-'
39 000 lisp. af de blader, som här vu- gänglig·, så pröfvar K. M:t häst vara, det
,rit» allt detta ett verk af kom- landshöfdingarne och lnag'istraterne i stämerserådet Jonas AIstl~öm. Han nämner derna noga tillse, att hvilken som i stäo;ek, huru i trakten af A1ingsås åtskillige deTna vill anlägga plantage må framfÖ'r a1\·
bJö"nde.t planterade tobak, )och var dem nog, dre så myc.ket af d~n till statendonera4e
l
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&eb t· ika _?di$p:on'61~ade jord tilldelas, sem! lrs bevillningsstadga. Under tie si:sia 5
an de:t~till beilälvel'», o. s-o v. FÖ1'mö,dligen åren af sin tillvaro utgj-orde tol~ra~'S'aguteD
gjOltl8 de;g:s3I_ åtgärder sltt till -att H:oll:6eli)- - i årligt m&deltal 65 103 riksd@ler bamko~
tJ.)-~a t"OhaksplanteTing-ell i städe~na 'o:ch del' _ En återgång till 1600-talets- grU1l4lrsatseT
uppdrifvaden till en rätt betydlig huJd. -- skall hafva varit å hane Dlilt slutet af fÖTre
Vid år- 1764 uppgifves antalet af tobaks- århundradet, i det att' Gustaf III ;ar b~
pl1tlltage-f vid städerna till 90 (hvaraf 4 i tänkt på att göra to bakshandeln tin aJrren7
Fin1311d). Odlingen var ej inskränkt till de-monopol. Saken omförmäles af AdlerhlQtt de sydligare ol~terna: tobaksplanterin- beth i hans memoirer o"ch belyses närtllare
-gal~vi:d Hedelnora, Norrtelje, Gefle, Sunds- i C. F. 'V~l~ns bekanta- skrift om 178m års
vall, Wasa onltalas. Afsättningen af in- riksdag. Sistnämnde förf. synes antyd~ :t:tt
hemsk - tobak till spinnerierna år 1770 an- minIlet af Gustaf 111:s plan kan hafvatRed'
giIves till icke mindre än 4 000 skeppund, verkat till införandet i 1809 ål"~re:ge:rinrs
hnporten samma år till 3 000.
fOfIns § 60 af stadgandet, att konungen e-j
-D:enna högt uppdrifila tobaksodling har eger att» några monopolier fastställa». Att
s(ed~rmera så gått tillbaka, att numera, un- denna §:_s ordalag och mening ~j hind1tft
del" de senare årtiondena, k. befallning~- k~nul1gen att samfäldt .med repres,entatlQne-n
narfvande ej brytt sig om att i sina femårs- besluta ett monopol, torde knap:p't beiäfva.
berättelser derom något meddela, ehuru den påpekas.
--- ScOnl bQkant ännu i dag på vissa
-orUel~ ej -är så obetydlig, och dess produkt
År 1878 infördes till Sverige 8 lOu9-S'7
allVänd.es bland annat till äkta svenska -- <it tobak (hvaritf ej fullt 280 000 t{t M-bJeH-abana~cigarrel\
Senare än i- femårsbe- tad). Införseln af blad utgjorde,;5 9;87802
rättelserna för 1828..--32 finnas näppeligen <it, hvaraf komln~ frän
ll-ågr~ notiser om tohaksodling. Tobaksodl) B1"ernen
- 4 340 127 ~
ling.en i Stockholm uppgifves 182-9 i Lunde2) Lubeck
1 041 313 »
qyists »Stockholms stads historia» lemna ' 3) .Hambu1"g
197 4.93 »
en årlig medelafkastning af 21 700 lispund.
4) Nederland
~..
165 7'3:9 ~:
Hvad nu ang-år' statsinkomsten af tobak,
5) Dann~ark............
127899»
bestod- del! r äldre tider ej blott i tull och
6) No,rge.................
50 979 -)
aocis, utan äfven i en direkt lyxskatt.,
7) Sto1"7J'rit. och Irland
8 970 »
hvarom stadgades l~edan i .förord. af 10/11
8) Pre"!'-ssen ,.' H.........
3.469 i
'1 716 otU ~fgift för var{)r , som voro mindre
9) , Oldenbu1"g
.,
359 »
»llödiga tilloumgängligt brUK». Exempel- Hvaraf således fr~ungår att vår iutp{lrt arf
vis kunde nämnas, att bevillningsstadgan tobaksblad från de för'iiärnsta pI"oduktio ng1752 föreskref, att för tobaks nyttjande orterna helt o.ch -hållet ligg-er i n01"denroskull.e hvarje mansperson, tillhörande adeln, -peiska mellanhandiares händer.
presterskapet, ståndspersonsklassen och borInförseln af st}elk uppgick till l 891 46H- ~;gerskape.t i de större städerna betala l d:T; hvaraf från
borgare i mindre städer 24 öre; gesäller,
B9"en~en:
1 751 954 (ij;,
dr ällgar, arbetare i ~täderna 8 öre; utaf
NOf'ge .... . .. ..
99 964 <ii,
allmogen Jemte bal'ln och tjenstehjon-samt
LUbeck
28,277 ~.
arbetsfolk -på landet skulle to baksafgiften
Här gäller äfven nyss. nämnda a11Dläl'k..
utgå lned 2 2(3 öre. En tid var lyxsk.attell ning, att alls -illge'n direkt införsel eger
-på nyttjandet· af tobak utflyttad ur bevill, rum från de förnämsta produktionsQrterna.
Detta Oln råvaran. Hvarl. den -arh~t'3(1e
llingsförordningen, men icke derför up.phäfd;
saken var den samma under ändrad forIn. tobaken angår" är importen- deraf icke ~tor,
Lyxskatten å to~ak - i 1812 års bevill- och hafva de inhelnska fabrikanterna sålunda
ningsstadga bestämd till 6 sk. för hvarje ej att kämpa lned, någon betydlig utländsk
mantaisskrifven person af allmoge eller ar- konkurrens. Af cigarrer och cigaretter ,inb-etsrolk, 12 sk. för alle andre; i 1818 års fördes 1878 blott 106 874 ~: cigarrökare
hevillningsstadga nedsatt till 8 sk. för adels., lära lätt blifva ense om, att denna siffra
man, pl'lest, borgare, ståndsperson, och 4 repl~esellterar en ganska liten del af kOliför alle andre, S0111 ej uttryckligeil afsade sluntionen._ Afkarfvad tobak infördes 18039 W,
sig bruket af t.obak (gemenskapen af arlne~ och af s~us 8 194 <t1, af tobak i stänger 12 ca:
flottan tmdantQgs) - qvarstod ända till 1823} af. spunnen m. ID. 144 600 11;. Det t:QDde
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föItj~na 8flUBir;kas, lttt af d&ssa 144 600 fl t ,at8erna'S höjning prise,t .tegrats'
10 a
k@JJRm()' från Norge .142075 tä, Rela det f 1ö till 2·0 a 25, j;a 42 kr. 50 öre pr 6&Jltner,
Si'8:.tD!ä Iida ·belDppet ~ med undantag af Iatt inom den del af f6gdel·i~t, Fjelking:e
IIr
Kllal>pt l 000 ett - landvägeu. - Hela to- län~mansdistrikt, ner tQbaksodlingeB me:st breliaksimporten 1880 går någ.ot öfver 9 mitl. «t. drifves, ·den 'under sista :LO åren tre- till
.År 1879 ser den mycket hög ut - t,'"eUor" fyr-dubblats, och der utgör en mye:k~t vigtilg
mill. tg; - men detta förklaras af den så biuäring; att ej hela' p~roduktionen går till
betyiligt uppdrifna förtullnin·g från neder· städernas fabriker, utan af en ej ringa qvanlag" S"om var en följd af det årets riksdags' titet hemlna i orten cigarrer tillverkas, S:()!n
b~$lltt tLtt höja råänin~stllllen från. 29 till i städerna under hvarjebanda nalltnbl1ingas
~
i l11arknadeil.
• .
·42 öre pr ett.
Bilrä-knad6 tullinkomsten af tobaksimpol"Sedan 1823 .års bevillniugss-tadga uppnåft
ten 1878 var 2471 801 kr., hvarafblott bevillningsafgiften för bruket af tohak, är
~Ol 3tsO kr. falla på arbetad tobak.
tobaksbeskattningen i S"81"ige endast t1il1Tob:aksfab:rikel'nas antal s. å. uppgifve-s beskattning. Fråga Oln att äfven pi fJJn/noi
til1' 11 O (hvar~f 7 på landsbygd eller i kö- sätt göra den stora toba,kskoRsunltionen till
ping., de öfriga tillhörande 28 städer), deras en' statsinkolnstltälla har emellel'·tid sedan
arhetarepel"sonal till 3,418 (hvaraf 989 ---:.. dess r61 evarit vid ej mindre än 8 riksdagar,
541 ynglingar, 448 flickor - under 18 år), alltid på ens~ilde lnotionäl"ers förslag. Fö-r0:011 tillverkning.svärdet till 10 793 ~59 kr. sta gangen väcktes frågan g, 1859~6'Oårs
Tillverkningen .~~m~ras nästan 'alldeles riksdag, 4'å, sammans~tta bevillnings'-, laguteslatande i. vårt eget land; utförseln af :oeh ekon{)mi-utskottet fupeslog. en S1t"åtm1l6.l..
tQbak - 37 800 ett. år 1878 - är ej nämn- bevillning å cigari"er och clgar.ette-r, hv11ka
värd. För Jemfötelses· skull kunde anföras~ skulle få, till salu lrållas endast i l§;~or å
~u år 183(} funnos. 77 fabriker ··med 695 500,( 250, 100, 50 st-ycken elle:r i ,koftvo!ut
art>etare och ett anmäldt tillverkningsvärde å 5 stycken, fql'sedda med af l"iksgäliskonaf 862 281 rdr, att nämnda år infördes toret tilIhan.dahål~na stämplar å 10 rir' för
2 162 798· <il blad och stjelk, s~mt arbetad låda· Oln 500 ned till 10 Öl"e för konvolllt
tQl>ak till värde af 9 304 kr., och att ut· om 5 cigarrer. Allt,aget af två stånd, foll
f'ol"seln då steg till 151 7-86 <{t.
fÖl~slaget ~ vid votering i förstärkt. be v. -utsk.
Rvad slutligen dcen. nuvarande inh.elnska 1867, 1868, 1869, 1870 förekom frågarn ~
io,oaksodliI1.gen ang-år, s.å finnas nu åtskilliga nyo, afstyrkt~s af bev.-utsk. och fö.!l. 1871
upplysningar. derom, meddelade af k. befall- upptogs den åter af frih. A. Raab, som yrn.inr~shafvande, hvilka. äfven' i d'en saken kade, att tobaksfabrikat före utlemnandet
V3lit mnsatta af skattel"eglel~ingskomitens från fabriken skulle förses. med sttbnpel,
frågvisket~ Ånnu hafv'a väl ej ·<le först ny- kontrollör anställas vid hvarje fabrik, den
ligen begärda upplysningarna inkommit från importerad~ tobaken på enahanda sätt llIlder- .
alla håll, men de återstående t-orde vara att kasta'S 3tecis. Utskottet afstyrkte, men 8
SJiUhrt mots·e.
De redan ingångna lneddelan- reservanter, bland hvilka tal. nämnde gene·
de:n.a utvisa:
_
ralt~lldirektören Bennich och professor ArFl~ån 19 län har meddelats, att der ingen rhenius, påyrkade - om än ej alla fullt·lika
tob~l:rS'odling idk~s. Från Kalmar .län, att decideradt enskrifvelse till K. M:t med
i st-81Gen Kalmar och dess närhet på sista anhållan,. det K. M:t täcktes låta utarbeta
trii:le.n .odling på försök f6retagit~.
Från Iförslag till accis å tobak. Då ärendet föreBtocld1<>lms län, att på ett ställe to hak odlas kom i kamrarne, segrade utskottet i den
& eR ar~al·af ~o tunnland med årligafkast- Första med blott 2 rösteTs, ·öfvervigt (S6
ning af 75
100 lisp. pr tunland. Från mot 34) öfver ett förslag till skrifvels:e och
Kristianstads län~ att inom Villands fögderi i'den Andra med 90 mot 66 öfvar ett der..
6'1l areal af 316 tunland odlas med tobak, med i hufvl~dsak öfverensstämmande. 'S:eaa;n
~tt tobakjordens saluvärde vexlar mellan har frågan åter fÖl~ekommit l877 och 1819,
300 kr. och (i Åhus by) ända till 6 8000 men efter vanligheten 'studsat inot bevillnings..
krOJ10rpr tunnland, att den på tobaksodlin.. utskottets nled trefald koppar bel1ansrad-e
geu arllYänu.a arbetskraft kan uppskattas till hjel'ta.
7 2;05 mans- och 16 590 qvinsdagsverkell,
Hvilken skattefol'm nu vere att tillråda,
att förra· åre·ts produktion steg till 7 086 för att j vårt land af tobaken uttaga, en
oontn.er, .att päsenar-8 tider i följd af tull· mycket ökad" en fördubblad,- efter nigras
1
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tånke kanske - tre- till.fyrdubblad . statsin- saAe el-farenhet~n från' frihetstiden." In\7ankt)'mst, det blefve väl föremål för skiljak- de man att den, tidens i"egeringskonst' getiga meningar. I främsta rummet har man nOIn konstlade medel uppdrifvit tobaksod·att' räkna" med sina grannar, att besinna, lingen, så torde derå kunna svaras, att man
huruvida under en mycket 'hög beskattning äfven nu, 0111 beskattningsförhållandena så
stoi- $muggling kunde undvikas. 'Sannolikt föranleda, skulle' kunna genom odlingens instäide sig num~ra det allmänna förestä,ll- skränkande till vissa, passande" delar af lan,ningssättet, folkets rättskänsla, i en helt det och m'ed anlitande af nutidens; agrikulannan grad än förr på statskassans och tull- turvetenskapliga hjelplnedel,' upphå en be'förvaltningens sida; men ;ätt clenna: omskap- tydlig produktion. 'Vid ett beskattningsning af tänkesättet vore nog allmän och system, som afsåge att' vare sig geno~ myc- ,
"djupgående, för att utgöra en fullt tillräck- ket "hög tull allena eller genom ~n' kombjlig garanti, .torde' man näppeligen våga an- nation af tull- och annan beskattning, af
taga. lIvad Norge anginge, så vo)'e vis- tobaken uttaga en mycket hög konsumtions·sei.~liQ'en, efter d~' sista tullförhöjningarne, skått, skulle' sålunda, derest den inhemska
ej blott blad 'och stjelk" utan ock tobaks- odlingen 'lemnades obeskattåd, en måhanda
fabrikat, med undantag af cig~rrer och ci- betydlig missräkning å förväntad -inkomst
garetter, der belagda med högre tull än i 'blifva följden. I så fall k,omme, man till
Sverige: blad eller stjelk .1,2,5, snus 1,50, alternativet: antingen, såsom i Portugal
karotteT 1,25, rög-, skra,a- och anrtan fabri- och England, fÖl-bjuda iobaksodling, hvUket
'cerad tobak 1,50, cigarl·er och- cigal'retter skulle ådraga staten, 'om än ej betydliga
, 2,50 pr ·kilogram. Men 'om. 'genom fördubb- ersättningssummor, och för öfrigt torde fö- ling ,eller mera af de svenska tullsåtserna refalla det svenska lynnet som ett nog h~
ej blott förhållandet mellan dem och de nor- roiskt medel, eller o'ck 'besluta en accis ':på
ska 'plefve' omvändt, utan ock skilnaden tobaksodlingen, hvilken senare åtgärd na..
"mycket betydlig, vore en stark olofli'g rö- 'turligtvis skulle uppkalla det välbekanta
l~ls'e -på' en, landgräns af l'6~O kilometers ropet, att' man genom hvitbetssockeraccisen
,längd måhända att befara. En ufv'erens- redan idodat en' lofvande kultur, och att det
· kommelse :med Norge vore utan tvifvel önsk- kan vara 'nog med den erfarenheten.
'Väl~d" men, kanske 'ej, lätt att uppnå. ,då man
Alldenstund, på föranstaltande af skatte-. ju DlJ mer~ i NOI'ge vore på väg att' modi- komiten, nyligen' i svensk öfversättning ut1i~'ra ,det till ytterlighet drifna systemet af kommit en skrift af prof., Schäffle, som for'indit~kt beskattning; och något ans'pråk i t}enstfullt resumerar den stol"a tyska tosådan riktning kunde ju ej Sverige fi"am- baks-enqu~te-'kommissionens i' 6 folioband om
~ ·ställ~.· Tal. ville här., »på förekommen an- tretusen och några hundra sidor' offentliglednin.g», erinra att man ej egde att på gjordaundersökningär ansåg sig tal. böra,
. »unionen» skjuta skulden för de svårigheter, i afseende å de särskilda nu bestående tosom i detta hänseende kunde komma att baksbeskattningssystemen, endast hänvisa till
· uPl)'stä '; tack' vare den,' 'hade man tvärtom denna reaogöi~else och s'äl~skildt till uPPIDärk: 'att päräkna allt det, tillmötesgående, som .samhet anbefalla den amerikanska fabrik'atförnuftigtvis kunde begäras. - Man hade ock beskattningen.'
Den afdelning af skatteregleringskomiten,
( tvånne andra grannar att taga hänsyn till.
· I Dallm~rk är tobakstullen ganska låg: blad åt hvilken d'en forberedande behandlingen
'eller 'stjelk 2~l' öre, cig~rrer' -l -kr. 0-6 öre, af, konsumtions,skatterna uppdragits, hade en· al'betad -andra ;slag' 42 öre pr kilogram. I hälligt hyst den åsigt; att Önskvärdt· vore
'Finland,-möt hvilket· vår iandsgl'äns har att anlita blott tullagstiftningen för det af..
· mer än 40 mils längd, vore 'visserligen rå- sedda ändamålet att af tobakskonsumtionen
: :ämtlestullen låg (blad ,48 och stjelk 26 'öre vinna en'så stor statsinkomst, 'som 'denna
pr kilogram), men deremot ' tullsatserna på konsumtion kunde tåla. 'Emellertid hade
arbetad tobak, hvilken väl allena kunde vara den funnit sig "böra alternativt'taga i öfver.' föremål iörsmuggling, mycket höga (cigar- vägande frågan om någon form af fabrikat'rer 5 kr., snUs 2,53,' andra slag 2 kr. pr beskattning. ", Tvänne 'ledanioter af afdel..
kilogram). . .
"'ni~gen hade 'väl förordat en lläl~mare linder.
FÖl' det andra liade inan att taga hänsyn sökning' af frågan om monQpol, men stal1uat
.. till (den inhemska tobaksodlingen. Att den i minoritet. Emellertid höll;<tal. fOi"e; att 'man
1 'Vårt land kan egå rum i stor skala, vi- ej fborde vara 'besluten på 'förhand atf·såN~t.-Ekon. FÖTl}n. Tid8krijt 1881. I_
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pa mo- ländskt tobaksfabrikat tullbeskattas ? Eller
nopol. Detta yttrande skulle väl ljuda Sopf qör man. kömbinel~a tnllbeskattning och tillkätteri i mångas öron, men man finge ej verkningsafgift? För den fÖ,rre meningen
låta sig skrämmas af den allmänna skräm- synas två o.mständigheter tala. .Om fahri"
seln. för ett namn eller bringas till tystnad kanten blir den, som till staten (genom stämaf den mot monopol fiendtliga »allmänna pelband 1. d.) .'förutbetalarden skatt, hvilken
opinionen», ty i slika ting kunde denna lätt i sista hand skall drabba kOl1sumenten~ synog komlna att ändra signaler och blåsa åt· nes det vara riktigt att 'ej ytterligare be~
annat håll. Till förmån för monopolet kun- tunga hans produktionsvilkor, genom att
de forst, hvad den 'inhelnska odlingen be- låta 'honom onödigtvis tidigt - långt innan
. träffar, anmärkas, att denna visserljgen ej hans vara sprides i marknaden - i form
. kan undgå all officiel koIit~oll och ett visst för- af tull erlägga en del af skatten, hvilket
säljning;stvång (dock med utforselsrätt), men ju Dlåste fördyra ..varan för konsumenten; ".
att den kan slippa beskattning, och, att den staten synes böra medgifva . fabrikanten att
i s~aten har' en både säker oeli hygglig af- erlägga hela skatten, så att säga, " sista
närmare. Och i fråga om konsumentens ställ- ögonblicket. " Vidare -skulle man genom rå· ning till monopolet förtjenade ihågkommas: varans tullfrihet undg.å' den för1nodligeu ej
att monopolet utesluter varans förfalsk- alltid lätta· uppg·iften att l~iktigt afp~saa tulning - en fördel ej att, ringaKta i den till leD å råvar,a för inhemsk industri och å
en ka1up på lif och 4öd uppdrifna in.du- importeradt fabriksalster af' samma slags
striela fonkurrensens tidehvarf;'
,
industri. EDlellertid skall ,a,nske anmärkas
att staten, utan att sätta på spel den be- att genom den utländska; råvarans' tullfriräknade 'höga statsinkomsten, kan minska het den inhelnslra. odlingen komme i en oförvarans pl~is lned en' del af det belopp, sorn, delakt~gare ställning än nll? Fl'ågan harom •
vid .anql'a system, representerar m~llanhän- kunde. blifva· en ny upplaga af den famösa
dernas fortj.enst;
historien om svensk potatis och alnerikansk
att Qndast lnonopolet medgifver en qva- majs. Vill man åter låta en vä,sentligt höjd
litetsbe~kattning, låter konsumenten af den tobaksskatt. utgöras dels sa.som tull äfven å
simpla varan skatta vida mindre än kon- importerad' råvara, dels såsom tillverkningssnIDeuten af de fiua sorterna. Man kunde afgift, då .skulle - äfven vid en tämligen
ej a(viaa den anmä~j{~illgen' mot de vanliga m.!ttlig, tull ---:- den i det hela luycket böjda'
.konsumtionsskatterna, att de drabba den tobaksbeskat.tn~ngen kunna tjena till att uppobemedlade hårdare, än den bemedlade., hvarje drifva den inhemska odlipgen, och då står
gång då skattebeloppet, t. ex. en tullsats, ej lnan äter inför spörsmålet om aceis.
tager hänsyn till qvaliteten. Ginge man ~tt' Sannolikt skola d~' fleste ej finnas bebereda statskassan ökade inkomster :genom niigne att släppa 'hv~d m~n har - tul~
nya eller höjda afgifte~ å föremål .for den inkomsten .--:- utan vilja behålla, ~~I,l och
stora IlJ.ängdeus förbrukning, så skapade man komplet(e,,·a de,n, genom en tillverkning~af·
ej någ()B eqvivalent häremot genom t. ex. gift. En ny,. ·exklusiv fabrikatbeskattnhrgsen· arfs}catt eller en 'progre~stiv in.komstskatt. lagstiftning, som fungerar v.äl, åst~dkomme8
· De relativt små belopp; som på, den vägen- väl 'ej i först.a hugget'; och förhandsberäkninkunde .vinnas, vore ej i stånd att bringa g·arna, vid' ö.fvergång ~ill något absolut nytt,
· skatterättvisans vågskålar i jemnvigt.
äro helt' visst ~ycket vl:lnskliga.' Det torde
Den invändningen, att monopolet, skapar I derför vara antagligt, att flertalet, af fruken ny »aI:,me» af, tjensteman, hade en POli-l' tan för »ett språng· i mör~ret», skall stanna
tisk vi.~t i län~e:, der staten,s ~funktionärer vid ~n, komb~natio~,. ~t~ samm,ansått s,yste,m,
finge sasom polItIska ag,enter tJena en r~ge- om ån' derVId prluclplel .enhet i()ch konse·
ring i dag, 'en anIianoch motsatt i morgo.n, qvens kunna synas kqmma att dl~aga de,t
"lBen ej i ett land, der lagen· och traditto- kortare strået:
.
, nen och ~et allmänna åskådningssät,te.t hägna
tjen'steIJlännens, lagbundna oafhängighet.
Hr Wrern: Jag bei' att få betyga 'den
Emellertid, stål; nu frågan om en fabri- föregående talaren min stora tacksamhet
k~tbeskattRing närmast på dago'rdningen;. och för det' besvär och den omsorg han nedlagt
härom ville tal. tillägga ett par prelimi- på utarbetandet af det hållna '.föredraget;
nära anmärkningar. .Bör vid ett sådant" och ',jag gör. detta s.å mycket hellre, so:m
system råvaran göras tullfri-.och endast ut- detsamma af oss ~lla arhörts med stort

-- 11:nöje och intresse.
Jag delar i mycket Sveltige ökades till enahanda belopp som i
talarens åsigter om lämpligheten af en Danmark eller 31/2 skålp. per individ, så
skatt på tobak; . och särskildt instämmer skulle den föranleda en import af 15862000
jag i hvad han i början af sitt föredrag skålp.. och om man vidare beräknade samyttrade, att nämligen denna' skatt vore vida ma tull som i det sistnämnda landet, så
lämpligare än en personlig beskattning, skulle man här erhålla en åltligstatsemedan denna sehare i mycket högre grad inkomst af. 1 964 000 kr. eller .endast
än en konsumtionsskatt drabbar den fattige, 306 000 kr. lägre, än den vi.nu hafva. Såoch det· fördenskull vore önskligt, att vi lunda finna vi, att under det en förhöjning.
blefve qvitt den personliga "beskattningen af tullen på tobak med 135 proc. liar l'edu
'och i stället finge konsumtionsskatter. Li- I cerat konsumtionen här i landet ;till endast
kaledes delar jag talarens åsigt om, att to- hälften mot i Danmark" så har 11lan endast
baken ät en artikel, som m·an med godt 16 proc. högre statsjnkomst. Detta visar,
samvete kan beskatta äfven af det skäl, att hvilket stort inflytande .en hög beskattning
skatten bidrager till att förluinska förbruk- utöfvar på konsumtionen.
'.
ningen af tobak, ocli derför ofta nog är , I Norge egel~ ett motsatt fÖl~hålla~d.e rum.
nyttig ,både för helsan och kassan. Men i Der har man genom år efter annat förhöjda
afseende på sättet för beskattningen skiljer tullsatser på tobak bragt det derhän, att
jag mig mycket från den ärade talal~en. inkomsten per individ uppgår ä~da' till'
Han ansåg, att vi i främsta rummet .hade 97 öre. I den sista tryckta redogörelsen
at~ i afseende på. en hö'g tobaksbeskattning öfver rikets import finnes likväl uppgifvet,
. räkna med våra grannar o'ch i andra rum~ att med ,1878 års tullförhöjning konsumtionen
met med tobaksodlingen . inOlU landet.. Jag nedgått från ~ 7/10 till 2 skålp. norskt eller
för min del anser deremot, att den, som 65' proc. Jag förmodar derför, att man der
man i främsta rummet har att räkna med, i landet icke kan lltåräkna någon ytterligare
är konsumenten. Här är fråga om möjlig- fÖl~höJnirig i statsinkomst af"tull på tobak.
heten att uttaga en mycket stor tobaksskatt
Vid sådant förhållande frågas med skäl,
och .. huruvida· då .antingen tobakstull eller om det. kan vara välbetänkt att i Sverige
ett s~tsmonop<?l vore det l~lnpligaste medlet. införa det. lnyckna trassel o'ch de många
Hvad angår frågan, Oln ~an 'kan tag~ svårigheter~ som äro en Qundviklig följd af'
ut en betydande tobaksskatt, så är den- ett statsmonopol eller accis å tobak. Om
samma något vansklig att besvara.' Jag man gör sig underrättad om förhållandenå
har jemfö,rt förhållandet i -vart" land med i, andra länder och med hvilka kostnader
förhållandena i Danmark dCh Norge och dylika anordningar der äro förenade, så skall
dervid funnit, hvad angår Danuiark, som man finna, att det icke är ..några småsaker,
har en mycket låg beskattning å tobak, hyarom här är. fråga. Och läser man om
att under det den årliga förbrukningen af följderna af det systemet i Ryssland eller
tobak per individ i Sverige uppgår blott om ,det historiskt blifna stränga straffet för
till 13/4 skålp. utgör 'densamma i Danmark förbrytelser mot lagbestämmelser derom i
31/2 skålp. eller dubbelt 'så mycket. År Amerika, så skall man helt säkert skygga.
1878, hvilket är det sista, för hvilket man tillbaka för· att taga ett steg i· sådan rikthar noggranna uppgifter i det ,hänseendet, var ning, i afseende å tobaksbeskattningen inom
tobaksskatten i Sverige 135 procent högre vårt land.
.
än i :panm~rk. Enligt lnin åsigt är denna
Tala!en näm~de, att då vi lyckats väl
högre beskattning en hufvudsaklig orsak med att kontrollera bränvinstillverkningen,
dertill, att förbrukningen af tobak inom vårt borde vi också kunna komma ut med att
land endast är hälften så stor som i Dan- kontrollera cigarrfabrikationen. Men enligt '
mark. Detta. gör, att om jag fördelar skat- min uppfattning föreligger här en stor skilten inom -de båda länderna på invånarean- nad, den nämligen att bränvinet är i !ytalet, ~ uppgår den. i Sverige ungefår till tande form och att sålunda kontrollen öfver
50 öre och i Danmark till 44· öre per in- dess uppsa1!llande, mätning och förvarande
divid. Således erhåller man i Danlnark på et~ enda. ställe är vida lättare än i af· .
en med hänsyn till den lägre beskattningen seende å cigarrer, hvilka tillverkas stycke
l~elativt högre statsinkomst af al'tikeln tobak för stycke och med en mängd apparater och
än i Sverige. .Tag· har l"äknat ut,' att· om ~askiner. Der blifver kontrollen mycket
man ~ntQge, a,tt förbrukn~ngen af tobak i svår; och man har exemp~,l från llero ~äu"
4

·~~'UlaR har accis och tull eiler allenei ing af hvarje fabrik och till kroppsvif~.i· nast tull.
'
Vidare anförde' tala~en n!gra fördelar,
tation å hv'arje arbetare, då han går ut från
fabriken, samt en granskning 'af bokföring som skulle vara förenade 'med. att låta rAoch fabriksal~bete till den grad. minutiös, varån ,blifva tullfri och hvilka talade till
att man räknar till och med bladvis den accisens förmån.' Först och' främst. framtobak, som fabrikanten 'emottager för bear- drog han dervid den omständighet, att myc~
betning, och likaså mängd och vigt af den ken ränteförlust uppkommer och att i följd .
han allemnar till försäljning. Det blifver, deraf varan. fördyras, derigenom att 'tullen
'som sagdt, så mycket trassel, at~ man på el'lägges långt innan varan kunde säljas.
förhand har svårt att göra sig en före- Genom den neder.lagsrätt, som nu existerar,
ställning derom. lY1en att dessa' olägen- är dock denna olägenhet hufvudsakligen unheter äro betydliga, kunna vi sluta till danröjd. Vidare näIn:nde talaren, att det
af vår' egen historia. Talaren omnämnde. skulle vara svårt att, afpassa tullsatserna,
sjelf, hurusom tobaksmonopol funnits i vårt efter varans olika qvalite. Ja, detta är
land ~nligt författningar af åren 1641, 1654 sant. Denna svårighet är så stof, att m~n
och 1662, nien att 11varje ~onopol räckt måst afstå från hvarje försök i den vägen:
endast ett par tre år,' hvarefter svårighe- Men samma svuighet förefinnes ju vid hvarje
.terna befunnits så stora~ att monopolet måst tullsats å vara, som importeras; och man
öfvergifvas.
-har derföre bestämt tullen för många varor
Om sålunda någon väsentligt stöl're stats- till viss proceIit af värdet, men vanligen
inkomst genom tobaksmonopol icke är att funnit detta s.ystem medföra ännu större
förvänta hvarför då icke låta beskatt-' olägenheter och .derföre återgått till tull
ningen ske på samma sätt som hittills g.e- efter vigt..
nom tull, hvillret ju är vida enklare. Ilvad
Dessa och många andr~ s}räl, som andervid förhållandet till våra grannländer-an· förts till förm~n för monopol, skulle i sina
går, ber jag att få påpeka, att den smugg- konse<lvenser kunn~ leda dertill, att stating, man har' att riskera vid högre tullar, ten borde slå under sig den ena industrien '
ick~ "heller lär kunna förekommas genom efter den andra-. Men m~n har ålltid ansett"att
en fabl~ikatsskatt eller accis. Ty den tobak, staten icke bör befatta< sig med enskjld in~
som' lur~ndrejas in i .landet, bäres' icke till dustri, emedan den. derigenom.koinmer i en
stämpelkontrollen, -utan lurendrejaren gÖ1 mängd förhållanden, som äro främmande for
vid varans försäljning en vinst motsvaraJ}de dess verksamhet. Och jag tror, att det
alla de. afgifter., som. kunna' undvikas. Det samma äfven har sin fulla giltighet i afaeblir.· sålunda 1 detta afseende det samma ende å tobaksindustrien.
.
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... föreningens sammanträde· den 28 Februari 1881.
öfverseende åt framställningens forniela bri·
Till ledaluöter, af ,Föreningen i~val<les:
st~r. Och efter detta korta, men högst nö;·
Hel'l' BFuksegaran K. o. Ljungqvist.
djga företal öfverglr jag till· sjelfva ämnet.
»" . Revisorn J. S. Meves.
Jag får då återkalla i före,nill:gens.minne,
»
v. Häradshöfdingen D. von ·Schul·
huruledes under den senare 4elen af 1870·
zenheim.
talet samt med anle.dning af de ekonomiska
», Gl"ossh~ndlal"en c. Söde~lIst111Ö1n.
svårighet~r, som då yppade :sig till följd af
». Rå4.nrannen A.Ulrich.
de
föregående årens alltför rika" ekonomi·
Herr Doktor J, W. Arnberg höll der·
ska utveckling och' d~raf framkalladeÖfver:·
efter följande föredrag~
spekulation, vissa l'eaktionära tendenser i~·
Om den genom tullkomiten .nu pågå- om· den ekonomiska lagstiftni~gen började
.ende utredningen af våra olik~ göra sig, gällande i Europa, oc}! skydds·
.
.- ·
t--ll •
systemets · anhängare . att ånyo höja sina
narIngsgrenarss af BIng.
stämmor. Det är fö~'eningen bekant, att
Herr Ordförande! n1ine Herrar! Jag så skedde äfven hos oss. Vid 1879 ål'$ .
skall b~dja ,att till eJ} början fä, helt oför~ .riksdag 'väcktes i ,en af kamrarne. motion
behållsamt erkänna,' att jag vid de· för· .om aflåtande af' skrifvelse till K. M:t med
arbeten, som varit nödvändiga för· att 'sätta begäran om förslag till ny tulltaxa med så
mig .i tillfälle att honorera mitt till för· affattade tullsatser, att vår $venska industri
~ningens styrelse afgifna löfte att lemna kunde' sättas i stånd att bestå i' täflan med
för~ningen några meddelan4en angäende pla- J.ltl~ndets. Detta förslag, afstyrkt i b~vill·
nen för och ,gången af den nuvarande tull· ningsutskottet, föranledde icke till. nå,gon
kpmitens al'beten, mer. än e~ gång .ånA",rat åtgä~'d och i~ke h~ller det förmedlingsför:~
dett~ något oförsigtiga löfte. Huru mycket slag,' som väcktes i Andra kammaren on}.
af intresse. de tuseJ;ltals. till komiten jn- skrifvelse till K. M:t med begäran om ut~
gångna svåren från närings· och industri~. redriing' :angående näringarnås tillstånd"
idkarne i lan~et än· erbjud,a, har jag likväl Deremot väcktes vid 1880 års' riksd~g en
funnit det hardt ~ när omöjligt att vid ett så sådan motion .af -innehåll, att våra närin·
hastigt referat som detta lrunna deraf plocka gars tillstånd syntes påfordra att. i skri~
~t l}ågot sammanh~ngande helt,· som för för· 'v~lse t.ill K. M:t begära utredning, hUl;q
'eningen kunde vara upplysande och. sär· och i hvad· mån en ~y tulltariff kunde vara
skildt värdt att uppmärksamma. Jag har 'af behofvet påkallad, så affattad,. att 4en
'likväl vägat tl"östa. mig dermed, att ämnet lemnade bättre skydd åt. våra hä~'ingar,
i och fÖl' sig sjelft, nämligen vilkoren för Denna motion föranledde, såsom .bekant,:
"det svenska indllstriela arbetet .och dess riksdage~f3 skrifvelse till K. ~:t a(. den 7 ..
framtid, skull~ ega så stort intresse för maj samma ar, i hvilken skrifvelse det h~·
föreningen, att detta intresse oc~så skulle ter, att, under det att alla äro ense om atttÖJ'må förepin&"en flttt, s~änka ett' v~pligt be.k.l~~~ , de .lidanden, som Vål'.~, ~~rin~~~ll,
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och vår industri undergå. likväl meningarna hufvudgruppel'. som de beröra. Här vill
endast nämna, att de
myeket delade. En del anser nämligen, tränga, industriidkarne temligen nära på
att dan handelspolitik, vi, följt undar' de lifvet; att de' påfordra upplysningal· om
senaste , åren, varit för dessa näringar för- snal-t sagdt allt möjligt, som kan sätta
delaktig~ under det att en annan betydande komi~en i stånd att temligen noga rolja med
del bestrider detta och fordrar en tillbaka- deras arbetes utveckling under 8enare åren,
gång derj. För att ~u få denna fråga löst, samt att grundligt lära känna deras nuvarande
begär riksdagen hos K. M:t en grundlig, ställning, deras lidanden och behof, deras
omfattande och fördomsfri utredning af våra 'förhoppningar och farhågor ror framtiden. '
näringars utveckling under, de senaste 20 ~et kan sättas i fl·åga, huruvida icke tullko- .
åren äfvensom af deras nuvarande ställning, miten skulle hafva gjort klokare i att fråga
på d~t att man .sålunda skall kunna be~ litet mindr~ för att derigenom kunna" utan
döma, liuruvida en återgång inom handels- att begih'a alltior mycket af. indust1-liidka):nes .
politiken vore nyttig och nödig. Förenin- tillinötesgående och förtroende, vänta någo~
gen behagade finna, att riksdagens skri!: både .talrikare oC,h innehållsrikare svar.
#velse, om också icke. så direkt som den Men' å andra sidan kan det icke 11e11e1motion, hvilken för d~nsamma liggel~ till ~fornekas, att det måste för komiten vara
grund, likväl alldeles tydligt förutsätter af yttersta_..vigt att framställa de'ssa frågol'
. möjligheten af, att 'man i det nationela både så djl1pgåell:de och. omfattande som
arbetets intresse skulle finna sig befogad möjlig,t, för att sålunda få bästa möjliga
att åter uppgifva dessa al·betets och bytets material för den undersökning som ·blifvit
fl-iheter, hvilka en icke ringa' del af' natio- komiten ålagd. Riksdagens egen skrifvelse
nen : och säkerligen större delen af denna utgår ju från den gamla satsen, att endast
förenings ledamöter lärt sig anse såsom tviflet· leder till sanning~n, och tvi1laren
, lika 'många efter' årslånga, strider 'vunna måste icke allenast gå p'å djupet metl" sina
eröfringar till samhällets bästa från, okun- frågol utan äfven göra dem så; omfattanae
nighet och fördom.
som möjligt. Särskildt i en. undersökni~g,
K. M:t lemnade åt sin 1876 tillsatta' och sådan som den här r fråga varande, måste
1819 förstärkta' tullkomite att så godt den det, vara af vigt att af industriidkarne
förmådde fullgöra denna grundliga, fordoms- sjelfva,Jrån så många håll och i ,så många
fria och omfattande undersökning. För att, fall som görligt vore, erhålla upp~ysningar.
sl:vidt på den'ankomme, ·på ett tillfredsstäl.. Den, praktiske affärsmannens egen synkrets
landa sätt fullgöra detta maktpåliggande är ofta allt för inskränkt, för ~tt han skulle
värf, beslöt tullkomiten genast att icke nöja' kunna .bedöma. hvad som är samhällets gesig med de uppgifter, som den officiela mensamma bästa, och hans åsigter behöfva,
statistiken kunde lemn~, utan direkt o~h i foljaktligen konfronteras, med de öfrigas
förstå hand vända sig till källan, industri- från de olika grenarna' af ekonomisk verkidkarne sjelfva. Den 'lätderför" utarbeta samhet. Statsmännens' .och de lärdes eko,.
särskilda frågoformulär for sex af 'de stora nomiska teorier bemötas ju å andra sidan
bt1fVl1dgrupp~rna .af industri och näringar allt -ror, ofta med .misstroende och ~ea deni landet, nämligen: for 1) jordbruket, 2) forebräelsen att ' vara framkonstruerade
fabriksindustrien ochbruksrörelsen. 3) handt- utan k~nnedoni om. detpraktisk~ .Iifvets
v:erkerierna, 4) grufdriften, 5) sägrörelseri behof och derrör ic~e heller kunna ega nä· . .
och 6) husslöjden, samt slutligen ett sjunde got befogadt ,anspråk att för det samma fä
formulär' att sändas till handels- och' sjö- stifta lagar. . Fö-r så de~ ene' som den an..
fartsn~mnaerna i riket med begäran' om dre borde· väl då 'en så ordnad undel·sök·
uppgifter ,i af~eende på han4elns och sjö· ning val-a. af stort värde, såsom lemnande
fartens utveckling och närvarånde' stånd- ett godt, om äfven icke. det en~a :t:nater~al
ptIDkt. ' Af 4essa frågoformulär utsändes ur hvilket opartiske män skulle ;kunna -leta'
ett antal af sammanlagdt 13 000 exemplar, fram den dolda; men med kärlek sök~~ sannin:
och af dessa hafva till komiten återkommit gen. Sanningen skulle här vara »salus ·.rei
1 9'98 mer eller mindre fullständigt besva- publicre»,' 'det allmänna bästa, och den frå·
rade.
:
gan 'torde med fog. kunna göras, huruvida
För frAgoformulärens innehåll skall jag det .verkligen skall visa sig möjlIgt att få;
nlgot närmare redogöra~ vid en bvar 'af de fra.m de~ stora nationela~ allmänna intress~t
lom anledningarna till dessa lidanden äro jag i förbigående
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15 ur detta kaos af 1 OOO-tals enskilda intres· exportera sina jordbruksprodukter - ell~r
se,n, ofta ~karpt, skilda det ena från' det tvärtom nödgas uthärda konkurrensen med
andra, och detta så mycket mera som aessa likartade' -.utlandets.
Så frågas .vidare,
enskilda intressen vanligen beröra detta mitt hvilka klagoln~l kunna göras gällande· mot
och ditt, -som lyckligtvis eller olyckligtvis 'de~, .nuv~rande lag~tiftningen och särs~ilqt
Jeke sällan spelar en så afgörande roll vid tullagstift~inge~, samt huru olägenheternil, ,
bedömandet af hvad SOlD kan vara 'godt bcb skulle kunna' undanrödjas; om svårigheterna
nyttigt. Erkännas bör väl äfven, att detta för jordbrukets bedrifvand~ nu böra anses
mara än annars kan blifva fallet vid en' större 'eller mindre än för 20 år sedan.
sådan undersökning, som den i fraga va- Sista fr~gan utgöres här liksom vid de öfrande, der ofta, spörsmålen sjelfva' äro eg- riga näringsgrenarna ~ ~f en .vänlig uppmanade att kalla fram ett alla~ krig emot alla. ning·. att fritt och utan förbehåll lemna alla
I ,hv~rje fåll är det klart, att värdet af öfriga upplysningar, som de tillfrågade k,unna
det. material, som genom s~aren på' de ut- hafva att' meddela, äfven om de icke direl).t
~ända fråg~oformulären blifvit insamladt, föranledas' af de framstäida frågorna. 'G~
måste i· främsta .rummet 'bero på, oin nom denna sista fråga likasom el"bjuder sig
des&a svar äro tillräckligt många, o~ de' tullkolniten att blifva det lefvande organ,
blifvlt gifnafirån ti1l1"äckligt skilda' orter, genom hvilket samtliga näringsidkare kunna _
s,amt om de äro så bestämda, klara och till vederbörandes behjertande fl"ambara sina
omfattandeJ att något vel"kligt omdöme· an- klagom&l och önskningar~ sina farhågor och
gående vårt lands ekonomiska v~rksamhets IQrhoppnlngar af hvarje slag, och den 8y~es
ställning' och bebof derpå 'möjligen kan dermed äfven, inbjuda. dem att med fullt 'fÖrgrunda,s. Jag skall här gifva några få troe~de komma den inledda undersökningen
antydningar' angående den allmänna rikt- tillmötes. ,"
Dingen af. des'sa' svar, meri beder 'dervid få
Gå 'vi nu igenom de erhållna 223 sva..
bestämdt uttala, att jag icke. i någon .mån ren,så fhina vi, att, på frågan Ollt använ'afsel" att, derigenom sätta, föreningen i till- dande, af maskhier svarats från de allra Jiefålle att, redan BU k\lnria bedöma betydelsen sta provinser, att bruket. deraf mycket och
a~ -4es'sa svar för den pågående Jlndersök- alltjemt tilltager, och ~tt detta är f~llet Jfningen, hvilket bedö~ande bäst torde böra ven. med inom landet tillverkade maskin~r,
Bpara-s till dess en gi,ng komitens omfat.. hvilka numera kunna erhållas till lika pris
tan.da och detaljera~~' redog,örelse blifvit. och godhet, som från utlandet. Från Jönköpings och Kronoberg~ län, att i följd af
utarbetad o,ch offentliggjord.
,Om vi då först vända oss till jO''"dbtl''uket markens' stenbundna beskaffenhet maskiner
o.c~ de svar, som derifrån ingått, så vill jag endast föga begagnas, hvilket, ehuru väl af
'till en början nämna, att till jordbruk,ets ~nnan anledning, äfven synes' vara ~förhål
l"epresentanter .utgått 800 frågoformulär, på landet . inom Blekinge' och Vesterbotten.
hvilka komjten mottagit' ,223 svar. De .Maskinel~na, svaras 'det vidal"e, hafva endast
frågor:, som formulären innehällå,. äro / till i ringa,' mån minskat behofvet af lefv~nde
antalet sexton och d~ .afse upplysning först arbetskraft, och i fråga, om den fasta arpeoch främst huruvida jordbruket nu~ mer än tarestamInen alldeles icke, emedan ett int~n
fö)'r arbeFar ~ed. maskiner; vidar.e om dessa sivare jOl"dbr~k fullt sysselsätter' 'den ~e
.äro ',af inhemsk eller utländsk tillverkning, 'sparade arbetskraften,; deremot har driffka. samt om dessa maskiner hafva i 'någon bety- pitalet ökats, men i afseende å hV,ad omfång,
<lande JIl~n m~nskat behofvetaflefv'ande arbets- besvaras så olika, från ,5 proc. ti~1100 proc.,
kraft och del-emot ökat behQfvet af driftkapital. att något g.enerelt omdöme angående siffran
Angående arbetslönel"nas 'stigande och icke torde kunna gifvas. ,
, '
fåll~nde :pnder de senaste tjugu åren begä~as'
I af~eende å arbetslönernas vexlingarji~i. o
meddelanden för femårsperioder, hvarvid uppgifterna så oli~a och äfV.en så ofulläfven frågas, om och. vid hvilka tillfällen :ständiga, att något' slags ~statistik svårligen
, ·under ~amllla ti<h"ymd visat sig öfverflöd eller torde på dem kunna, grundas; i allt fall
brist i tillgången pa arbetskraft. Derefter skulle en redogörelse' för dem i ett fdre..
kommer frågan, om de förändringar odlin- 'drags sammanträngda, form icke. v~ra möjgen ~f, ,de olika sädesslagep. undergått;'un- lig. Af svaren synes i allmänhet framgå,
~er den tidrymd, frågoformuläret, afser, att ar.betslönerna .rönt en lcke obetydande
samt .i hvad mån de' särskilda) landsdelal'ne .st~gring sedan };>erjan .af 1870-.talet och fram
y
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derefter lter fallit lägger s'ällskapet, skaU' (rihandelssystemet

,till likhet m~d hvad de VOl"9 före 1870, ett f~rtfarande til1ämpa's s,lsom hittills, d. \r. s.
'bevis till på de tryckta iörhållandena un- en4ast mot jordbruket, då har jorabruket
ler ~essa åt., hvilket äfven ytterligare be- ratt att fordr~ ersättl,ling pI, annat sätt,
lyses af den -temligen allmänna uppgiften, ått och denna skulle' då bestå i rikliga stats-'
under desså år svårigheter 'förefunnits för anslag ~ill jordförbättringar. Samma for· lösa arh~tare ~tt finna sysselsättning.:
aran framställes äf~en af andra, och den
· Den 14:de frågan, eller den om den nu utgör 'en god il~ustration 'af de socialistiska
,varande lagstiftningen varit i någon mån tendenser, som ligg~ -gömda under skyddsofördelaktig ror jordbruksnäringen, utgör sy~temet och hvilka konseqvensei.~ detta må·
.
naturligen den egeptliga klämmen i hela ste kalla till lif.
. 'fl~ågoserien och hal' sjelfklart gifvit anl,ea·
Från ett län harva tvånne grupper af
.. ning till mångahanda funderingar och ön- jordbrukare svarat,. att jor'(lbruket, är i
- ~kemål. Särskildt gäller detta om tullag- stort behof af statens hjelp, lämpliga~t i
stiftningen, så mycket naturligare som ju form af skyddsttillal~, mot hvilket påstående
: hela den protektionistiska riktning, <hvilken likväl en'. grupp af betydande jOl'degare inväl främst 'våri~ 'anle.d~in,g till u~re'dningen .
sa1nm~ län p~()te.sterat) under framhål.af vår~ n~~ing'ars nuvarande ställnirig, deri lande 'flf de. framsteg jord'bruket gjort uit-·
-.. fatt' tillfälle att komma. titl tals. Man der senaste 20 ~t och deraf' att 'den lag· skulle. häfva väntat, ined' ~\ännedoln ~m den stiftning, under'.hval's. hägn jOl~dbruketvi
'stora betydel~e, som frågan Oln ~mitt och' ditt. sat sig 'mäktigt 'af en sådan framgån~~rlk
egel' här i lifv·et, att svaret på en fråga, utve'ckling, icke med .skäl borde sägas haf·
'som fritt men korrekt k'an öfversättas med va varlt oiördell:tktig. Ett ellel- annat 'mychuruvida 4e resp. jordbrukets represet).tan- ket radi,kalt. yrkande har' äfven framkom-"ter skulle finnagoqt och fördelåktigt att mit, såsom ett., ·'h-vUket· förklarar de 'nuv~
.- genom" tullsatser på lttlandets .produktel' rande, s:värigheterna kunna häfvå'S endast.
· -b"lifva i tillfälle betinga sig högre' prls 'på genom'ett »om'Vändt» tutlsysienl,· så att -alla'
'sina egna varor, skulle hafva enstämmigt varor. som här hemma kunna tillverkas,
'blifvit ett ja, jag tackar l Jag. måste dock- beläggas in:ed betydande: lntörseltnllar och
'-genast säga, att så icke varit förh~llandet. tvärtom. .En annan föreslår inledande af
· Yisserligen förklara de ~esta, a~t tullag-, underhand1:ingar fÖr .A,st.a.dkommande· -af 'ett .
stiftningen borde ändras så, .att 'spanmål,' tullskyddsforbund ~nienanEuropas '. olik'a "sta· mJöl, gryn" ost m. m. blefve belagda med. ter .mot Nord-Amerikas produkter. Emot
· 'tUlI vid; införseln,' emedan sådant skulle för alla" des8~ 'mer eller mindre protektionisti, Jo,rdbruket vara fördelaktigt, men åtskilliga ska yttranden s"~ål~ ett· mindre tål, som be·'
'Och icke så få afg'ifva dock dettra svar med stämdt iörnekar befogenheten eller behöf'en viss reservation. Så förklarar en del,' ligheien af' några" sky'ddstullar för JOl~ttbru
'att ,sådana tullar otvifvelaktigt skulle ket, - och som menar, ·att hvilka olägenheter
: 'vara för j ordbrukarne fördelaktiga, men jordbruket än må lida 'af, dessa ·do·ck icke
· att oS'äkel~t ·kan·. anses, om' de så skulle kunna af tu-l.lagstiftningen afhjelpas.. .
vara äfven f61' landet i sin helhet, och .'en
'På 'frågan 'huruvida jordbruke1ts bedrif·
annan del förklarar sig icke vara af frågan vande nu· är fö:rbundet med. större 'sv'årig"föranledd att unders'öka, .huruvida icke olä- heter än för 20 åj~' sedan, svaras i ·allmän..
~ ':'genheterna iallmänbet af dylika tuilar mAera Ihet jakand~ af skYddsifrårne. De'nuVåran~
. än ,uppväga fördelarne för jordbruket. mtt I de svårigheterna ä1~o i altmänhe~'högre 'skåt- .
. . hlts~hållning~sällskap, med hvilket äfven "~n-' tel~, större 'och dyrare förlag·skapital., 'pehof
dra förenat sig, ~arar mycket undvikande; af nierakunskaper m. m.; af 'många anfö"
· att det' icke. finner, <Il:ågot skäl "hvarför jord- res äfven stegradt värde på jO'rdegendo'nl,
'brukarne icke skuHe~ njuta samma förmåner,' 'och .jag behöfver visserligen icke här 'På..
· som '~ndra näringsidkäre, hvilket yttrande peka· 'motsägelsen mellan denna 'svlrighet å
· .Idet förklaTar med. fölJande dilemma: att om ena sidan o'ch jordbrukets hjelpbehöfvande
fiihandeissystem'et är riktigt, så bör det tillstand' å' den andra.. Anara' anse de antillä~pas .konseqvent. ·o.ch allmänt och icke· förda .svårigh~terna ·och de: lättnader, som
'. enda'st 'På' jordbruket;, -är deremot skY'dds- :,vunnits genom bättre· komtiinnik·ationsanstal..
· systemet riktigt, bör det väl 'tillämpas. af- 'ter. och rikare. tillfällen 'till kunskapers in, ven" till lördelför; jordbrukarne~ . ·Men, till- 'heriltande', kUnna uppV'äga ~vara~ara. .
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11Till repI'esentanterna för fabriks/industrien på våra grannländer, hvilka genoln tull: pl
llafva utsänd.ts '4 500 frågoforlnulär, af hvil· våra tillverkningar inskränka vår afsättning.
ka .återkomlll;it mer eller mindre besvarade Endast 2 'verkstäder förklara sig oberoende
815. ' Frågoserien utgöres af 43 frågor..af tullar, och den ene af dem endast under.
Dessa afse att få veta fabrikens nalnn, läge~ den förutsättning att lifsförnödenheter ~cke för·
kommunikationel', slag af tillverkning, dess dyras genom tullbeskattning. Några ändrillvärde, anläggnillgos-, fÖl·bättrillg's-, drift-,a{- gar i öfrigt i tulltaxan anse de i allmänhet
sättnings- och underhållsko~tna.der; 'drifkraf·' icke behöfliga. Derelnot påkallas af flere
ter och en del begagnade maskiner äro in- åtskilliga ändringar i lagstiftningen, såsom' .
eller utländska ,o. s. v. I. afseellde å. ar· högre beskattning å frälnlnande reseagenter,
betal,,~pel'sonalijn frågas dess' antal, Oln och bättre bestämmelser rörande förhållandet
i hvad mån qvinnor och barn användas, dess mellan arbetsgifvare och arbetstagare,annan
afiönings· och andra vilkor, såsom fri. bo· patentlag, .lag om skydd för fabriksInärke
stad, sjuk- och begrafningskassor och dy- och mönster, samt sl~tligen en föreskrift för
likt; angående konkurrensförhållandena, hvad vederbörande att låta' staten taga silia behof
inflytande .den inhemska konkurrensen nled- af denna industrigrens alster från inhemsk~
för, och om samt hvarifrån utländsk kon- verkstäder.
karrens eger rum; vidare frågas om fabriLikaså anse de flesta' svårigheterna··för
kanten kan utan tull uthärda konkurrensen denna illdustris bedrifvande nu större än
med utlandet, och om så icke är, hvilka förr, hufvudsakligell emedan flere utländska
tullal" under normala förhållanden anses be- marknader blifv~t genom nyå tullar. stängda
höfiiga, äfvensom hvilka andra förändrin- för oss, under det att samtidigt konkurrensen
gal' i tullagstiftningen kunna' erfordras. - ' mellan de inhemska verkstäderna och lan-'
Slutligen en s. k. alhnän fråga, om lag- dets marknad blifvit drifven till en förut
stiftningen i allmänhet är i någon lnån oföi> okänd skärpa och ytterligt reducerat till·
delaktig för d-en .tillfrågades industri och verkningarnas försäljningspris. . Till .dessa
om ,denna industris bedrifvande nu möter svårigheter lägger en eller annan äfven dem, .
större svår.igheter än för 20 år sedan. Det' som uppkommit genom borttagandet af for-'
är sålunda ganska mycket kODliten velat dran på gesällbref och åf skråförfattningarna.
veta, och den har väl knapt väntat att af
Från våra spinnm"'ie1" och väf1)erifir hafva
alla svar skulle gifv-as på alla frågor, så- 65 svar ingått, af hvilka endast 2 förklarade
ledes icke heller blifvit öfverraskad att så sig kunna bestå. utan tullskydd, ehuru
icke skett.
visserligen blott under det vilkor, att' allt
. De svar, som uttryckas i siffror, är .komi- för deras industri behöfiigt får tullfritt intens kansli sysselsatt att utarbeta i täbell~ föras. Me:d' de tullsatser; SOln fÖl~ närvaform, och detta arbete är ännu icke långt rande skydda dem, fÖl~klara sig deremot
nog framskri,det, för att det skulle vara möj· många belåtna, och några få anse till och
ligt förutsäga; i hvad mån dessa siffror äro med en förhöjning deri icke vara deln nyttig;
nog omfattand,e och bestälnda för att af dem en anser tullen: kunde nedsättas med ~n
kunna bilda sig ett omdöme angående våra tredjedel. Andra äro mindre fÖrnöjsamma'
industriela förhållanden i de afseenden siff-, och fordra. betydligt högre skydd, såsoln t.
rOl'na beröra. I hvarje fall· kunna' de här ex. en bomullstrieotfabrikant, som förklarar
ej refereras, utan jag måste inskränka lnig 2 kronor per kilo vara skälig tull på lik
. till några få anmärkningar angå~nde åsig- artade tillverkningar. Angående frågan om
terna, o,m lagstiftningtDs' .verkningar hos öfrtga behöfliga ändringal~ i tulltaxan fram·
träda naturligen mycket olika önskningar,
några af våra 'förnämsta fabriksnäringar.
. Sålunda hafva från våra mekaniska verk- då' t .. ex. väfverierna vilJa hafva nedsättstäder och gjuterier inkommit 25 svar, 9ch .ning i tullen på garn, hvilket spinnerierna·
förklara de allra fle.sta, som besvarat frågan, icke kunna medgifva, eller fabrikerna i allatt de icke utan tullskydd' kunde bestå i mänhet frihet för maskinremmar, hvilket· af
täflan med. utlandet. De motivera detta läderfabrikanterna måste betraktas såsom
bland annat dermed, att vårt material är högeligen opatriotiskt. Det bör dockerkändyrare, att vår inskränkta marknad icke med· lias, att "man kunde hafva väntat· ett häftigare
gifver deln att nedlägga sina ållmänna omkost· krig . mellan de' olika intressena, och att i
" nader· på en mycket stor tillverkning, och allmänhet luan ick'e hos oss tyckes vara obedels äfven på behofvet att taga revanche nägen att unna grannen allt godt, o'm mån
Nat.-Ekon. Fören. Tidskrift 1881. 1.
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blott sjel! -nnge allt hvad ,lnan kunde önska,

Läde'Jjab1"ike1i<na 11afva lemnat icke mindre
än 100 svar, oberäknadt de många, 80m rub~iceras bland handtvei~kerierna. Af dem,
som' besvarat frågan Oln tullskyddet, äro de
flesta ense deri, att sådant är nödigt i-vida
hemska konklIrrensen och dess verkningar. högre grad än som nu hestås. Särdeles klagas
Ganska många förklara denna konkurl~ens öfver konkurrensen från Norra Amerika,
svål·are än den 'utlä.ndska, emedan de af hvars läder utträngel~ vårt i följd af. dess
tullskyddet fraInkallade fabrikerna alltid prisbillighet och' i trots af dess särnreqvablifva för luånga i dåliga tider, enäl· de litet. Man är ~ock icke ense, hvarken ODl
icke kunna söka andl~a marknader. När af- den höjd, hvartill tullen borde bestämmas,
sättningen här hemma bUfver myc'ket klen, eller om 'andra åtgärder från lagstiftning~ns,
. försvipna . de utländska konkurl'enterna, un- sida, utan äro olndöluenamycl{et olika. Ender det de· inhemska förblifva och tvinga dast den grundtonen g~nolllgår temligen allfabrikerna att, underbjuda hvarandra, till mänt de afgifnasva1"en, att garfver'iel'nagå
och, med under, tillve.rkningsvärdet. De under, Oln icke ,Amerikas konkurrens utellea~a' instämlna . äfven deri, att just denna stänges.
ko'nkllrrens mera än något annat' trycker
De till handtverkerierna adresserade fl'åp~·i8en, särdeles under senaste åren då kon- gofol'mulären innehålla 23 olika frågor ·af i
jUIJ~turerna varit klena'. Man skyr vissel'- det väsentlig~ste Sa111ma beskaffenhet, s'om
ligen nu att uttala konseqvensen af dessa för fabl~ikerna. Af de utsända 6 000 formubetraktelser, men icke a1]tid. har man varit lären hafva 714 'återkommit, men om, dessa
så å:tel'"hållsam, hvarpå såsom exempel jag gäller i ännu högre grad, att de flesta en)ran anföra riksdagen år 1747, d. v~ s. en- dast ofullständigt ocll' till ringa del besval'å
dast 8 år efter det då antagna pI;ohibitiv- de' framstäida frågorna. Det må val'"a möj, systemets införande, då fabrikanterna kla- ligt, att vid ett noggrant studium af dessa
ga<1e', att de ,icke kunde vara nöjde med svar kunn~ ur dem framleta mycket nyttigt
det skydd de erhållit mot utländingen, ntan och för lagstiftaren beaktansväl·d.t, men ett
nödgades fästa riksdagens uppmärk~alnhet sumlnariskt referat af dem skulle nödvändigt'
derpå, att de' måste· gå under, om fortfa- blifva tarfligt och intresselöst. Jag skall derrande nya fabriker finge inrättas utan af.; för inskränka mig till endast den anmärknin- '
seende å hvad den inhemska marknaden gen, att genom nästan alla svaren fl·amlyser,ett
tålde.'
"
starkt missnöje med 1864 års författning. Man
'Angående önskvärda förbättringar i lag'- klagar, ,att den derigenom utvidgade näringsstiftningen i allmänhet, begära fie're inrät- friheten förstört eller '.förminskat yrkesskicktande af handelsdonistolar, andra högre be- ligheten och mycket ökat arbetslönel'na, ~tt
skattning af resande handelsagenter, andra den gjort det omöjligt för arbetsgifvarne, de .
inskränkning i tvångsackordet .till 50 pr(lc. knappt haIflärda lärlingarne, ' hvil~a skynda
Ett litet spinneri begär rent af förbud mot att gifta sig ochblifva sjelfförsörjare till
idkande såsom binäring af den il1dustr~, fa- föga båtnad vare sig för dem sjelfva, för
. briken bedrifver, inom dess ,område, en god yrkena eller för salnhället. Man yrkar derpåminnelse om' den ganska rättvisa lagstift- för allmänt på förhöjning af lärotiden till
niugen mot allt »kladdande» ,inom handeln' 5--6 år. och på förbud att drifva yrket'
9ch yrkena. De flesta svårigheterna för utan föregånget mästerprof. Återgång rent
industrien äro nu större än för 20 ål' sedan, Iaf' till' skråna .yrkas väl· äfven', men
i följd af stegrad. konkurrens, störr.e for- blott 'af ett fåtal. Det synes mig vara
dringar på varol~nas qV,alitet, större kapital- sorgligt nog, detta faktum, att våra handt. behof för tidsenligt bedrifvande af fabri- verkerier så allmänt söka shi l'äddning i
kerna o. s. v. En klagar att frihandels- den svåra kampen mot fabriksindustri~n uti
åsigterna afskräckt kapitali~terna att stieka ett återvändand,e till en föråldrad 1agstift...
sina medel i industrien, under det, såsom ning för yrkena,' hvilken så dh'"ekt stride? .
redan är anmärkt, de lleste klaga öfver öf~ lnot industriens hela nuvarande utveckling., .
verpl'oduktion här -hemma. Många erkänna i hvilken man ville genom arbetets frigöemellertid, att svårigheterna uppvägas af rande afvinna detsamma a.llt större och bit...
lättnadel· i andra fall och af al~betarnes tre resultat, i stället. för att söka alltmera.' .
~törre duglighet.
höja handtverkeriet till den kODstslöjd, Som

som annorstädes varit förhållandet, och som
t. ex~ under senaste tulldebatterlla i Frankrike visade sig vara rallet.
.
Af intresse äro yttrandena, Oln den in-

<
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ensamt kan gifva· det seger. i stl·iden mot sig gällande, v~rit ytterst iördelaktig~ och
mas,kinarna.
på samma .gång protestera de mot hvarJe
Angående grufvedriften hafva utsändts 500. tullsystem,-;' som icke endast skulle hindra
frågoformulär och inkommit 57 svar, deraf utbytet, utan - äfven· fördyra de såväl för
44 från jerngrufvor. Frågan om lagstift- skeppsredel'ierna som' för landet i sin· helningen har fram~allat någon kritik af tull- het nödiga artiklar.
taxan, såsom den. der lelnnar landet öpp.et ' ·Då den red~n framskridna tiden och
.för utlandets masspr~duktion, men denna an.. äfven hänsyn .till föreningens begränsade
·mäl'kning "är dock långt ifrån allmän. Flere tålamod förbjuda mig att gå vidare i redo"
hafva. invändningar att göra emot ~u gäl- görelsen. för denna del af komitens arbete,:
lande grufvestadga. .Såsom generelt svår anhåller jag endast få ytterligare anmär&a,
angående svårigheterna förr och n~ kan an- att ehuru väl genom dessa frågoformulär
tagas, att dessa nu icke äro större, eme- alla .industriens .och handelns olika intres..
.dan' kraftigare sprängämnen, bättre arbets- sen och åsigtel" fått tillfälle att göra sig
metoder, större arbetsskickliglu~t och lättare hörda, komiten li~väl icke dermed kunnat
kommunikationer mera än uppväga de af anse sin första uppgift fullgjord, den nätnliandra _orsaker framkallade' olägenheterna. gen att insalnla det både bästa och fullstän·
.Från de 4 stenkolsgrufvorna svaras bland digaste material för de n undersökning 'och
annat, att de icke kunna täfla med den .en· utredning, den hade' att verkställa. Den borde
gelska stenkolsindustrien, hvars brytning för detta ändamål äfven hopsamla, hvad den
i massa, stora' marknad och billiga frakter officiela statistiken lrunde hafva att förtälja
.göl'a den oemotståndlig. Enda hjelpen 'sä- angående industriens och näringar.nas utveckges vara tull å stenkol ell~r nedsättning af ling och deraf draga sina slutsatser om den
je'rnTä,gsf!akterna eller helst en kombination nuvarande ställningen. Politiska ekonomien
af bäda dessa åtgärder.
är, .har man sagt, ingenting annat än staDe till hand~ls- och sjöfartsnämnderna tistikens filosofi, och det är således ur siff.utsända frågoformulären begära upplysning rornas premisser, sem den bör draga sina
om de svårigheter, hvarmed skeppsrederierna slutsatser. Uppgifterna från industriidkarne
kunna hafva att kämpa och om dessa nu äro dessutom, nu såsoln vanligt vid dylika
äro större än föl' 20 år sedan; hvad infly- undersokningar, insamlade under det ännu .
tande de utvidgade.. rättigbeter och förmåner, såren svida· från en knappt öfverstånden
.som be-viJjats utländsk~ rederier vid sjöfart på period af ekonomi-skt lidande, och man kan
.vårt la~d, likasom äfven de, svenska fartyg icke förtl~dra sig, att de i någon mån tagit
el·hållit i främmande länder,· utöfvat på intryck deraf. Siffrornas språk är deremot
'Sveriges sjöfart, samt om den n. v. lag- naturligen m~rapas'sionfritt, och, när de
.stiftningen behöfver undergå några -förän- omfatta en längre följd af år, framvisa de
dringar i syfte att bereda rederierna större bättre de normala' förhållandena, och' det'
.lättnad. De 9 svar, som erhållits, betyga bör derför vara .stort skäl att rådfråga ät',alla, att· skeppsrederierna under senare år ven dem, innan man beslutar sig att antaga ,
haft att kämpa med stora svårigheter, be- ett nytt tullsystem, hvilket måste. vara be~"
',roende dels. på den' alltför stora och alltför räknadt att för en icke alltför kort framtid
llastiga. utveckling denna industri erhöll un- reglera vårt ekonomiska lif.'
der degyusamma åren i början af 1870Komiten· har följaktligen beslutat att låta
'talet, dels och kanske i främsta rummet på fortsätta de såväl i 1863 års finanskomites
ångkraftens allt' allmännare användande' äf- som i förberedande skattejemkp.ingskomitens
ven för sjötransporter - ehuru intet af des- betänkanden befintliga tabeller,. redogörande
sa SYtltf, med undantag af 'ett enda, lägger ända sedan 1834 för våra förnämsta industri·
dessa svårigheter lagstiftningen till last. gl'eIiars utveckling och ställning, samt för taxeVisserlig-en begära de att, så vidt möjligt ringslängderna å jordbruksfastighet, dessa
k.an "vara, de' umgälder, SOln i form af f yr- fastigheters afkastning, markegångsprisen å
.och båkafgifter, last- och lotspenningar nu jordbrukspi·odukter o. s. v.; men derjemte
trycka på sjöfarten, måtte lindras,. men i har komiten låtit företaga ett nytt stapfrigt betyga, de, att <len riktning ", ~jll be- tistiskt 1t!bete af stort omfång och intresse,
viljande af allt större frihet för sjöfarten, nämligen' att ext,rahera och sammanställa ur
JltaD; afseende p,å fartygens nationalitet, som taxeringslängde!na fö~ 3:ne år, 1869-1871
Bä 'fäl b.ä.~ SOUl. i främn~a~de, länder g,jort ~cb 1878, uppgiftern.a' å den inkomst för
l
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rörelse 'och Yt'ke, hvartill de olika fabriks-' hans pligt att noga tIllse, ått allt, som kan
och handtverksidkarne finnas- taxerade. Detta onödigtvis hindra eller betunga den produk- .
arbete är mödosamt, men b~r gifva ~n g.od tiva utvecklingen, undanl'ödjes, och genom
ledning för omdömet ~ngaend~' var ID- att hvar i sin mån med öppet Öga och kraldustriela verksamhets vllkor under, senaste tig vilja dertill bidrager, skola vi i verkdecennierna. ' Slutligen bör jag nämna, att li~heten bevisa oss vara det »natiouela' arkomiten velat bereda industriidkarne sjelfve betets vänner» i vida högre grad och, isänännu ett tillfälle att gÖI'a sig hörda, och n..t re mening än t. o.In. de, som, vilja 'åt' sig
derför beslutat inbjuda livar och en, som sjelfva företrädesvis vindicera äran af detta
så önskar, att muntligen inför komitens de- pamn.'
legerade anföl'a de upplysningar eller önsk- Hert FredbolIn : Då jag utan närmare
ningar, de kunna hafva att fr~mbära..
Att genom alla dessa kombInerade al'be- förberedelse vågar begära: ordet i denna
ten bör kunna vinnas, hvad som med dem fråga, har jag låtit mig förledas· dertill af
i främsta rummet afsetts,. eller en grundlig, det varma intresse, som jag hyser för vårt
omfattande och opartisk utredning af våra lands industri, och af min önskan att få
näringars utveckling och närvarande ställ- beröra några .detaljer, som föredra~anden i
ning, torde väl vara all ~nledning att hop· si~t, frågan i sin helhet ~pplysande anfö.pas. Hvad dom åter vederbörande skola rande icke ansåg skäligt att särskildt fralnkomma att fälla. på grund af denna utred-hålla.
ning öfver den nu gällande,' jemförelsevis
Den temligen allrnänna och länge rådande
mot förr liberala l1andelslagstiftningen, der· klagan,. SOln förts öfver de växande svårigom vill jag icke' våga någon ,gissning. Doc~ heter, med hvilka vår industri har att kämpa
torde det tillåtas mig inom denna förening torde väl ej o ~unna .frånkännas vi ttnesgiltig~
att uttala såsom min enskilda tanke, att het. Af dålIga tIder fl'alnkallade, kunna
ur 'den grundliga och opartiska undersök- dock svårigheterna n~ppeligen till hela sin
ningen icke skall kunna 'framgå, att sam- vidd förklaras vara på kOl1junkturel'na enhällets intresse bäst tillgodoses genonl 'oGt samt' beroende; ty då borde de' haf'va miri~
konstlad t fördyrande af alla produkter, skats med dessa senares förbättrande. Detta
hval~af tungan återfaller på alla samhällets förmenar man likväl ej hafva varit händelmedlemmar och icke heller att industriens sen mei' än till någon liten del; och derföre
lidanden, ,hvilka dessa än må vara, skola synes mi g denna olnständighet gifva' vid
kunna athjelpas genom reglementariska före- handen, att orsakerna äro andra och djuskrifter, hvilka icke i någon mån förmå åter- pare liggande. .
ställa den rubbade jemvigten mellan till·
Den vårt 'l,ands 'utveckling, som' egt rum
gång och efterfrågan.. lYIen kanske skarll under senaste fjerdedels sekel, har 'utan tvifman deremot .genom' denna undersökning vel varit högst 'betydande. Detta oaktadt
komma att ytterligare stärkas i den farhå- torde den väl knappa~t hafva varit tillräckgan, att en återgång från h~ndel~frih~tens ligt stor, för att, särskildt hvadvår indugrundsatser nlåste såsom obhdkelIg konse- stri beträffar, briIiga oss i jemnbredd lued
qvens medföra äfven ett återupptagande af de mera framstående" kulturländerIla. Derde gamla inskränkningarna i arbetets fri' öfver kan man i sjelfva verket ej förundra
het hvartillbestämda tendenser otvetyd'igt' sig,' om lnan betänker de~~et afskiljda läge
fra:nträda. Men äfven om så skull~ blifva, i :Q.vilket vi voro försätta; innan vi fing~
att utredningen iedde till den slutsats, att jernvägar, dels ock andra på den tiden råen jemn och sansad fortgång på den bana, da~de förhållanden. . De underrättelser om
vår handelspolitik- under senare tid ~öljt, den snabba utvecklingen f utl~n~et,(·:s~~ då
bör anses bäst öfverensstämma lned landets kom~o o~.s till. del, , erhöl~o vi
'.'Ir&~9 ;
sanna fördel, så följer dock icke deraf, att och l lofval'd afsIgt, att) så m-ycket:. öm§tanden nu pågående undersökninge.n varit öf- digheterna . medgåfvo, »följa med» . ':än'dl~åde
verflödig eller att de af industriidkarne vi vårt åskådning'ssätt efter utlandBts' erfaframburna önskningarna skola i alla delar renhet. De i tänkesättet inträdande: fÖränförblifva ohörda. . Långt derifrån. Det äl~ dringarna inverkade i sin o~'dning omgestalnämligen lätt insedt, att .i samma mån lag- tande på lagstiftningen; och så småningom
stiftaren öppnar landets portar för den ut- bragte vi denna i öfverenstämmelse med tie
ländska konklll'tensen, blifvel' .det allt mera dens fordringar. Ur' indnstJoiel "synpunkt
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,kan. man 'om detta utv,ecklingsarbete säga, sker, påaktade. Den förnämsta svårighet,
att det vaI'it öfverväga.nde teo1/tetiskt. Kom mot hvilken vår industri har att kämpa,
'så en annan tid, då vi genom ett utveck- tror jag mindre vara att - såsöm Inan
, ladt jernvägssystem sattes i hastig och regel- temligen allmänt förmenar - söka, i våra
bundeit beröring med utlandet såväl hvad ogynnsamma klimatiska förhållanden;' ringa
personer som vallor angick. r och med kapitaltillgång och bristande arbetsskickdenna lilligare omsättning i 'materiens verId, lighet
m. dyl. . utan mera och företrädesblefvo vi hastigal"e, än hvad annars skulle vis i den föråldrade ståndpunkt, som 'vi inhafva varit fallet, nödsakade, att i det prak- taga med afseen,de på våra arbetsmetoder:
tiska lifv-et upptaga och tillämpa·konseqven- Den olnständighet, att utlandet lned högre
serna af det friare åskådningssätt, som vi arbetslöner än deln, SOln betalas här i: lani6rnt teoretiskt infört i våra lagar. Den det, rycker in på oss med pro,dukter af
hära~' med n(jdvändighet på ind.ustriens oIn· arbete, som här säljas billigare, än vi kunna
l~de uppkommande brytning med llledfödda tillverka deln för,. vittnar tydligt om, att deras
föreställningssätt och vanor har framkallat arbetsmetoder nått en högre grad af utveck-de svlrigheter, som vi nu äro i färd med, ling. Denna högre utveckling är ensamt
. att bekämpa, OIn också till dessa sällat sig beroende på en större användning af arbets'andra tilliålliga och härledande sig från besparande maskiner och en i salnband <fel'ogynsamma konjunktttrer i alhnänhet.
nled stående organisation af sjelfva arbetet.
Det äl" helt naturligt" att nu pågående I, följd af dessa begge olnständigheter blir
-ansttängningar för att bekämpa svårighe- det för den utländske arbetaren möjligt, att'
terna skola för industriidkarne kännas så med samma qvantum kroppsarbete som en
mY'Gket me! tryckande, som våra industriela svensk -lemna en lnånga gånger större arkrafter hittills varit outvecklade. Men detta 'betsprodt1kt än den senare. Ett organise. f6thQllailde i och för sig är dock långt radt maskinarbete, ledande till ett sådant
ifrån att ur det allmänna bästas synpunkt resultat, betingar dock tillverkning af en·
böra beklagas, emedan ansträngningens och dast en, eller få artiklar, men dessa i stället
mödornas väg är den enda, som i utveck- i massor. Det är af denna orsak, 80m i
lingens kedja leder fl~ån det lägre till, det utlandet ',industrien i sina särskilda grenar
högre. Det närvarande för månge industri- är specialindustri med masstillverkning och
idkare bekymlnersamlna tillståndet är såle- ju~t i detta -hänseende är det, som motsatdes trots.' de lidanden, det medför, och huru sen mellan den utländska och den inhemska
önskvärdt det vore, att dessa kunde så i~dustrien är mest' i ögonen fallande.
mycket som möjligt förmildras, en'dast en
Hvilken användniIlg ai·betsmaskiner hos oss
nädvändig fas i utvecklingel~; och är man erhållit, 4erom kunna vi göra oss en rikblott öfvertygad, att den gruIidval, hvarpå tig föreställning" OIn vi granska t. ex. den
vi bygga, är -sund och riktig, så har- man uppfattning derom, sotp, enligt hvad föreockså grundade förhoppninrar att antaga, draganden upplyste, är bland landets jOl'dde't krisen med tidenskall hafva' sin natur- brukare allmänt gängse. De- hysa nämligen
liga öfverg'ång - och leda tIll ett bättre sa· den åsigten, att maskiner på de senare åren
kel-nas tillstånd.' Hvarje försök' att vinna vunnit stor användning inoln landtbruket
lindring i trycket på någon slags genväg, och atf' vi i det hänseendet befinna oss på
80m ej hvilar på sl;lnda och riktiga gr\\uqer, -god väg~
Jag vill ej bestrida riktigheten
skall derelriot enligt mitt förlnenanqe med at' denna uppfattning; men allting är relasäkel'het lända oss till skada; ty lagarne tivt. Tillse' vi, huru förhållandet i detta'"
för ~konomien låta lika litet SOln naturla- hänseende är i andra länder,och jemföra
gårne tUInma sig, om ock beträffande de vi dermed förhållandet hos oss, så ligga vi
förra sambaadet mell::tn orsak och verkan 'uppenbarligen högst betydligt efter England
ej så tydligt och klart genom experiment och Amerika. Tager man förhållandet i
ka.n 'ådagaläggas som vid de senare.
dessa senare länder till måttstock för om·
r· öfverensstämmelse med denna ~in all- dömet, så måste man medgifva, att maskimänna uppfattning af v~r industris ställniIig nerna inom det syenska landtbruket ännu
och fl~amtida utsigter 'skall jag nu tillåta långt ifrån vunnit den användning, de för·
mig påpeka nf.tgra omstähdigheter, som sy- tjena.' Exelnpelvis vill Jag nämna ångplogen.
nas mig vara förtjent~ af att i vårt indu- Under de .sista' tjugo åren har' denna mastrielåJ arbet.e bUfva alhnänp~re~ än som sl\in i tt1send~tal spridt sig', till all~ lände1".
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Qfvel'allt här -den motsvarat ,de berättigade med utlandet. Orsaken' till d.etta ledsamma
förväntningar, man vÄgat hysa, och gjort fÖl'hållandehar lnal} förklarat vara den, att
landtbruket 'vigtiga tjeuster. Oaktadt detta utlandet tillverkar sinå varor för bi~ligare
väl .bekanta förhållande, som många gånger pris, derföre att utländska tillverkarne i allhär i. landet framhållits, har man dock ej lnänhet ej i lika hög grad som de svenska
här visat något intresse för att praktiskt lägga' ~ig vinn·om att åstadkomma varOl- af
utrö'na om denna metod' kan '. vara passande god beskaffenhet..
äfven för vårt~ landtbru~. A priori har man '. Förutsatt nu att ·denna förklaringsgrund
resonnerat sig till, : att ångplogen ej duger är riktig och att de här i landet. tillvarför våra förhållanden; och IDan ·har reson kade varorna v61'kligen äro bättre om ock .
nerat ·så länge, at~ detta blifvit en trosar- dyra.re än de utländska, så är dervid likväl
tikeL IVren huru mång:a gånger förut har 'med afseende på afsättningen att taga i bedet ej visat sig, att' sådana, till tro8art~k- traktande två omständigheter. Först och
l al; upphöjda teoretiserande spekulationer frälnst är det icke nog fÖl' vinnandet af ett
skingrat sig såsom agnar för vinden, då de ekonolniskt fördelaktigt resultat, att en ar~
blifvit underkastade erfarenhetens prof. Med betsprodnkts i förhållande' till godheten . reen. je111förelsevis ringa' uppoffxing skulle ·nlan lativa prisbillighet är stöl'xe än den abso·
i d.enlla sak kun~a vinna en på praktisk erfa- luta å en konkurrerande vara; ty en stor'
, renhet· grnnda,d visshet om ångplogen vore fÖl~ stor del af den konsumerande allmänheten,
oss: läluplig eller ej. lYlen i stället för. att kanske t. o. In.' den stÖrsta, har begränsade
villigt underkasta sig' någon upp~:>:ffring hafva tillgånga.r, så att den mången gå~g. sakpar .
vårt lands jo.rdbrukare under tiotal af år full- medel att köpa det, SOln är relativt billigt,
komli gt likgiltigt betraktat ett utvecklings- äfven om den skulle förstå att uppskatta
arbete, 'som för landtbruket lnedfört de be- fördelen, af att göra det. Män.gd~n eller
tYd:elsefullaste följder.
På likartadt sätt den stora massan är derför i de flesta fall'
tillgår det inom många industriens områden. hänvisad till de produkter, som äro absolut'
Af hvilken ofantlig betydelse för industri- billigast, äfven pm dessa ej skulle tillfreds- '
en~ ekonomi förl)ättrande arbetsmetoder ärG, .ställa alla anspråk på val'ans godhet. När
franlgår af ett' exempel, som på ingeniörs- så är fallet, torde med skäl kunna i fråga
föreningens salnmanträde i f~rrgår här, på sättas, om ej våra. handtverkares eg~n fördetta rUIn' framhölls. .Vid några grufvoT del ~.kulle· bjuda dem, att söka tillgodose
här i landet hal:. man nälnligen vid grufve- äfven den mindre bemedlade allmänhetens
driften öfvergått från !J01~1fofsbe1"äkningen d. behof på' ett för denna billigt sätt,. emedan
v. s. bel'gsprängningsarbetets uppskattande utländingen i annat fall nog s~all draga'
efter ·antalet borrade fot ~ till ,kubikbm"äk- försorg om att göra det.
ning elle,: uppskattning efter den sprängda
Vidare är:' att märka, att i ~ll~ de fall,
.bel'gmassans kubikinnehåll. Gch d-er.vid har då de svenska' .;varorna verkligen äro bättre
det visat sig,.~.,att enda~t . geno~l .denna för- och bi1ligai'~:· ä~. de utländska, är _det väl
ändring i, bel'äklI.ingssättet hvaJje vid, grl:lf äfven för tillverkaren af ytterst~ vigt, .att
yan: anstäld ~rbeta.res årliga- arbetsprodukt allmänheten koturner; till insigt om detta'
fördubb.lats. ,Detta" .har: natu!ligtvi~ ske.tt ej förJ1ålland~. I~gen annan, än tillverkar~n
genom !låg0:ll arbetarens större !l~Y~C'l\l~ng af ,tillkolnmer det dock att på- ett verksamt
JI1ek~~:i3~t.a.rbete, u~an d~rig(~Jlomf ~tt .;han ,s.ä.t~~d}!bringa allmänheten denna ön~~liga. vallto~ ,~e~ hällde~na äfven arheta~ l:Il~d hjer~ _r~J~:änJ}edom. 'Men sådant sker ej g~nom
: llan~: ,Att, i. ·ode-tt.a fan,ohjel'nari ~.~i,a:gts, till 'I skrifter, ..före~rag .och d~!ikt öfver svenSka..
~~~·ksam1}:et. pa samma gang som musklerna varors foretrade l allmanhet, 'lItan endast
hp.r ',sin' en~a fÖl'klal'ingsgrund. -deri, ått lilan derig6nom att man på \ e~t praktiskt sätt be:pyggt den.: nya' metodeu på grunder, som' reder all~Dänheten ett lätt tillfälle att i e~ för~
g.öra arbetarEfns intres.se solidarikt . med ar- säJjningslokal när .so·m .helst på åskådninQetsgifvarel;1s. ..
_
"
gens v~g göra sjg förtrogen med de ~äl'Be~räff~n~~ "hundtverkeriernas tillstånd, skilda varorna Qch deras pris.
.
har man .mångfaldiga gånger i tal och try,~k
~laIi må ej här göra den invändningen,
särskildt· på hancltvel'ks-' och indl1~tI'imötena att 'detta är köpmannens' sak och· ej fa~ri
i Göteborg o.ch Stockholm förklarat _detta kantens. '. Köpmanrien ser endast på s·in för- .
valea hög~t beklagansvärdt, såsonl vittnande del; oeh om utländingen bjuder honom större
.om -tillbakagåenCle Q'ch oföf:måga;' af tätlap så<lan, än den ,inh'emska fahrikante~· kal! ~l: _
l',
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ler' finner skäligt leulua, så lllåste fabri· sättning, enär de dl'ag-a; rän ta 'och alilbrte~
kaateli för sin "Vara bli(va köpnlan. De ring, vare'. _~!g de äro' 'i gång 'eller stå stilla.. ·
uppolfringar, detta kOlnmer att till en bör-' Enligt lulu'. åsigt l{an vidare en indu~tri e]
jan för 110n01n medfö'ra, torde li~väl l~ik1i- sägas' 'vara för landet 'naturlig, bm den ej
gen ersättas, om ban hos allmänheten får. i n.llnlänhet grundar sitt bestftnd i fränlsta;
kunskapen. Oln sin varas förträfflighet ut- rntnluet på den i nhelnsk~ lnarknaden. När'den
bredd. En sådan allmänt 'utbredd känne- gör det, då först kan en utvidgning at' ti11verk~ ...
dom nledför den påföljd, 'att firlnallS nalnn ningen bringas åstad, för att Hlta öfverskot~e~'
blir. förbundet lned sjelfva varan; och fabri- gå till utlandet. Sådant är J;;rhållandt!t till.
kanten kan då bestämma vilkol~en för h'lnd- ·och 'lned i England, åtniinstone hvad 'artikeln
landen 80Dl är beroende af alhuanheten. ,En' landtbruks1l1askiner beträffai', Qch ändo'ek:
sådan fabrikantens gynsamma.. . ställning vin- ä~ser man England vara'ett företrä.desvis e~-'
Bes dock ·ej 'annat än geno'm långt och rede. p'ortidkande land. Man förlnenar, att l~är ej kan
bart arbete samt der-med f61jande uppoff- finnas l~lark11ad för en större fabriksmessig
ringar.
..'
till verkning. Jag tror' }ikväl, att 'man der-.
Hvad fabriksverksamheten beträffar, skutle utinnan 'lnisstager sig, 'hvad våra hufv'ud-·
jag i öfrigt tro, att den inländska konkur- sakliga förbrukningsartiklar beträffar. ··Dai·····
1'"enS6n vida mer än den 'utländska vållar emot hånel' jag' alls ej för osannolikt., att i
dens mma $v§.l~igbetel'. Huru ofta händer" flera fall lnarknaden inom landet ej' äl" lner
det ej, att,' n~r ett päbörjadt företag visar lin nätt och· jem~ tillräcklig för ,en en'da
alg val~af()tadt på sunda och riktiga grun- l'ationelt skött fabrik, under det nu 20 sysseld&l} och för den skull kl~önes nted framgäl1g, sätta sig lned samlna tillverkning.
en mängd personer genast skynda att försöka' Det andra' vilkoret' för' en lnera lltveck·
sig i st\mlna l~iktning. Den, som först böi"- lad fabriksil1dnstr~ är tillgång på ett. tilljat affären' och öfvervunnit det mot hval'je räckligt stort kapital. Det fordras sådant-i
ny såaan rådande lnotståndet, finner sig då tillräcklig lliäl1gd ej. blott för 'den första an-·.
ptötsli'gen omglfven af flera konkurrenter, läggningen, som måste göras något så när lik'-'
S()lU, ftia från de med affärens införande artad lne(}.. dem, med llvilka lnan ämnar
förenade omkostnaderna, nedtrycka . pris 11 konkurrera, utan äfven för förvärfvandet af
och försvåra möjligheten för den första att det rätta. sättet att drifva fabrikatIonen.' Det
uppnå en utveckling, jemförlig med utlan- sistnälllnda kapitalbeb'ofvet är ej det ovä·
dets fabriksverksamhet i samlna riktning. sentligaste; ty} om jag äfven är förtrogen
I denna om&tändighet tror jag, att vi hafva med en' utländsk 'fabrikation i alla de.ss deatt söka orsaken dertill, att ·vi ännu handt- taljer OQh vill i~föra den häri' landet, så
verksmessigt tillvel'ka en mängd artiklar, får jag· detta oaktadt. vara beredd på
som i utlandet äro föremål för' fabriksInes att göra betydliga uppoffringar, innan arsig tillverklling, såsom t. ex. guldsmedsyr- betet kan drifvas med sallllua säke~~het och
kets artiklar, ur, hattar ID. lU. för att ej färdighet, som man genoln lålig öfning- upptala OIn sådana, om jag -så får ·säga, natur- nått i utlandet, och innan alhnänheten får
liga handtverk som skomakeriet, hvilket äf- förtl'oende till varan. Det är detta behqf
ven det blifvit en fabrikation.
af kapital, sonl var industri sökt att åt· sig.
Befinner .man sig, .såsom vi nu göra, på bel'eda genom bildandet af bolag. I många
en i indnstr.ielt hänseende jemförelsevis lnin- fall har denna form förmått att bringa fraIn
dra utvecklad ståndpunkt, der den fabriks· en i.ndustl'i, lnen i andra åter Ilar den ver.mess.iga tillverkningen el"sättes af den handt- kat· mindre väl, enär intressenterna ej förV(~rkSlness.iga, som alltid måste kO~llna att stått den skilnad, SOln eger rUll1 mellan en
ställa sig dyrare, och gäller det att r'ycka industriel verksamhet och annan produktiv
upp i ledet och tillegna sig den utveckling, sådan, t. ex handel. Under goda år har ·
som på andra ställeilgenom mycket arbete nlan utdelat hela den uppkolnna vinsten, för .
o'ch stora uppoffringar· förvärfvats; så upp- att i dåliga ej kuuna hålla verksalnheten
ställa sig härvid två vilkor för framgång. uppe ntan tillskott, som man ej velat lelnna;
Det ena af dessa. vilkor är, att förbruk- och så hai' den indnstriela verksamheten
ningen inom landet skall vara så stor, att derpå blifvit lidande. Den farllåga, som
- den. medgifver en fabriksmessig tillverkning). härigenoln : hos kapitalistei)na utbi~edt 'sig,
ty jag kan ej med ferdel använda arbetsbe· att placera sina penningar i industriela fö·
spa~ande maskiner, om' de ej f~ full syssel- retag, bar förlnått dem att söka gö~a ka·

-.24 pit,alen räntebärande på aunat sätt. Derm,ed Ioch, hvi~ket, allt eftel" sOln erfal"enhet v~n
skola de ock utan tVlfvel kOlnma att fortgå, nes, kan ,nedsättas. G.entemot utlandet ge-o
'till dess andra behof blifva fyllda och an- staltar sig qetta. förhållande ännu mera fördra sätt för kapitalplacaring visa sig mindre delaktigt, Oln man derje.nlte kan vid progynsaluma. ICunde lnan derför finna någon duktens framst~llande göra sig till godo
utväg att dessfö·rinl1an leda kapitalet till in- landets natuI·liga. förlnåner. Sådana äro vi
dustrien, så vore sådant, önskligt, ty der- långt ifrån att· sakna. Jag behöfv.er blott
igenom vunnes för oss en· dyrbar tid. Ett erinra om våra frösorter, frukter och kökssätt vore' att för· sådant ändalnål leda bit växter, för att ej .nämna vissa slag ~f qvadet . utländska kapital, SOUl känlpar med litetsjern, som, huru stora fraingångarne på
svårighet att finna placering och 80m hål- jel"nbandteringens olnråde i senare tider än
les mindre dyrt. Ovisst torde dock varaj varit, torde vara olnöjliga att. ännu ersätta.
om ej detta kunde medföra faror af anFör min del tror jag derför, att om v~
'nat slag.
här i landet .toge fullt vara på hvad som
Ett .annat sätt för' industriens befräm· utgjol~de våra fÖl~eträden framför andra, så
jande, ,som är förenadt med .1l1indre risk skulle förädlingsindustrien häl" kunna nå
och hvarmed ett stort kapital på en gång sal1una stora omfattning, som den l"edan
ej tages i anspråk, är att upparbeta en in- vunnit i t. ex. Belgien. -Men vinnandet af
dustri. från en ringa början. Detta- är eqiel- den för en stor indLls~ri nödiga utdaning hQs
.lertid ett mycket dyrt och ;lnycket vansk- ledare ocll arbetare ernås ej utan ,genom
ligt sätt i alla de fall t der den erfarenpet, mycket .arbete ej blott ~ qvalltitati v utan
SOln skall förvärfvas på experimel}tens väg, än Uler i qvalitativ lnening. För den.skull
redan förut i utlandet är vunnen: Endast· vore önskligt, om vårt lands intelligenta
då, när frågan gäller att utveckla en ny- krafter mera allmänt egnade sig åt' indnskapad industri, afsedd att på bä~~re sätt fylla striel Vel'kSalnhet och vidare förstode att
kända behof" gestaltar sig sak~n annorlunda, förvärfva kapitalisternas förtl'oende fÖl" den
ty då får allmänheten betala expel'hn~nt- galnIa satsen, att vägen till rikedom går
kostnaderna i det· pris, uom pålägges v~ran genom arbete.
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Föreningens sammanträde den 7 April 1881.
, Ordföra]lde: Herr Generalen
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BJÖRNSTJERNA~

Till ledamöter af Föreningen invaldes: 'I till guldmyntfot, var icke i någon nälllnvärd
l110n förändrad, när vår nya l11yntlag i lnaj
1873, utfärdades. Och i och lned utfärdandet af dellna nya lnynthig var hela vår
myntrefornl snart sagdt ett fullbordadt fak~ ,
milton.
tUln. Ty eftel~SO]n hos oss rörelsemedlet
» Grefve G. Hamilton.
nästan ~teslutande utgjordes af banksedIar
Revisionsberättelsen upplästes och bifölls och skiljemynt,. behöfde vi icke, i likhet.
den deri gjorda helnställan om full decharge med Tyskland, för genolnförandet af l11ynto
reforlnen göra oss af med en förut begagnad silfvercirkulation. Större delen af det
för 1880 ars förvaltning.
Herr Bankdirektören J. 'H. Palme höll silfvermynt, som före 1873 fanns i vårthärefter följande föredrag
land, 'har. äfven under det nya lnyntsys~eOm M.yntfrågan.
met kunnat ,'tillgodogöras genom att användas till pregling ar skiljenlynt. Hela den
Frågan onl silfrets ställning såsoln bytes- silfverqvantitet, som i anledning' af mYl~t
lnedel, har, såsom bekant, under de sista reforlnen blifvit försåld från Sverige till
åren varit -föremål för -lifliga meningsstrider utlandet, torde icke uppgå till mer än cirka
iil01n de' :flesta CiVIliserade länder.
Äfven 4 lnillioner kronor; och det är lätt insedt,
- för vårt land torde denna fråga hafva icke att försäljningen af denna ~inga silfverqvanringa med~lbar,betydelse till följd af det in- titet' icke kunnat vara förenad med några
.
:flytallde, som en albnän öfvergång till gllld- synnerliga svårigheter.
lnYlltfot möjligen och -till och 111ed sannolikt
Helt annorlunda hafva förhållandena geskulle komma att utöfva på guldpriset och staltat sig i Tyskland. Genoln den tyska
således äfven på grundvalen för de. i vårt myntrefornlen har lösgjorts en silfverqvall. land bestående v:ärdeförhållanden: Från den, titet, som lärer kunna uppskattas till ett
svenska allmänhetens sida har emellertid den sammanlagdt värde af icke mindre än cirka
stora stlidsfI'ågan hittills icke varit föremål elfva hundra millioner mark'. För den tyför någon synnerlig uppmärksamhet; och ska finansförvaltningen har det naturligtvis
orsaken härtill ligg'er naturligtvis i det för I varit ett ytte,rst svårt problenl att bringa
oss -, lycklig~ förhållande, att vi hafva varit hela denna silfvermassa i lnarknaden, utan
nästan alldeles oberörda af de direkta olä- att .verka ett allt för stort tryck på silfvel'·
geuheter, som i de flesta andra länder blif- priset, och problelnet har ytterligare blifvit
vit följden af det, efter år 1873 inträffade försvåradt' genom några efter 1873 inträffade,
prisfallet 'på silfver. Det prisförhållande ehuru, af Tysklands myntreform oberoende
mellan guld och silfver, S0111 låg~ till grulid förändringar i några an~ra' förhållanden,
för bestälnlnelserna i afseellde på de skan"' hvilka utöfva ett väsendtligt inflytande på
dinaviska ländernas öfvergång från. silfver silfverpriset. Gellolu upptäckter af nya,
Hel~r Ö'fverste R. M. Bjö,'"nsfje,,·n&.
» Protokollssekreteraren O. S. Rydber·g.
» Grossh~ndlanden Aug. Östm'"Und.
» v. Häradshöfding ,G-refve Hugo Ha-
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26 lnycket l'ika silfverfyndigheter, särskildt i I det utföre lned .våldsaln hastighet, så att
grufvorlla i Nevada, har siltverproduktiollen, under en -vecka i juni 1876 sllfverpriset
som före 1873 uppgick till 8 fl ~ lnillioner uppgick till allella~t 46 3/4 pence, hvilket
pund Oln året, efter 1873 ökat~ ända till är det Utgsta pris, som varit noteradt. Jem-}4 lnillioner, ~n ökning af Inel1an' 60 och för l1lall detta pris' med det, S0111 gälde i
70, procent. A andra sidan bar Silfverex-I början af år 1873, så finner n~an en skit·,_
porten tjll de asiatiska länderna i en mycket, nad af n~ra 2q procent. .Hade Sverige vig
stark grad lninskats genon1 _inflytelsen af denna- tid ännu bibehållit silfver såsom mynt'
flere orsaker, som här blefve för vidlyftigt fot, så skulle våra värdeförhållanden då
att beröra. . Denna export uppgick under hafva undergått en stark förändring. PenI860-talet i lnedeltal till- 10 lnillioner pund nil1gens köpkraft skulle neIn} igen under nysssterling 0111 året, men under de· sju sista liämnda _förutsättning hafva blifvit från 1873
åren -till icke Iner än 7 1/2 lllillioller samma till 1876 lninskad i det närmaste nled 25
lnynt. Om vi salnlnanställa dessa två för- procent; -det vill säga, att t. ~x. en fast
ändringar, så visar det sig, att, under det penningeinkomst af 4 000 kronor' skulle
att de asiatiska länderna under de 20 åren' hafva blifvit förminskad i värde till 3 000
närlnast före 1873 i ll1edeltal för år absor- kronor, och att en skuld; S{)ln i början af
-berade icke allenast allt - det silfvHr, som 1873 ing'icks för att betalas- i juni 1876,
under san1lna tid producerades i Europa och skulle vid sistnämnda -tid hafva kuilnat gäl ~
Alnel'ika, utan äfven del'utöfver en eller das -med en summa, som faktiskt InotsVal'at
ann'an million, så hafva' samlna länder efter blott 3/4 af det ursprungliga beloppet. Äf1873 icke kunnat absorbera stort mera än ven på våra utländska handelsföl~bindelser
hälften af det silfver, S0111 under saInma tid skulle detta prisfall hafva utöfvat ett stort
producerats i Europa och Amerika. Den inflytande; ty. 1 . pund sterling skulle då
återstående hälften af detta silfver har stan- hafva stigit ända till 2'2- kr01lor. Vi torde
nat i Europa och Alnerika ,och denna om~ således hafva stor anledning att känna oss
ständighet i förening med den utolllol'dent- tacksamina fÖl' den förutseende klokhet, sonl
ligt st,arka utströmningen' af silt'ver från regering och riksdag visade, då de i tid
Tyskland, har naturligtvis ~åst verka en befriade oss från -en värdemätare, SOln unstor nedsättning af silfverpriset.
der den närmaste framtiden skulle visa sig
För att åskådliggöra de fluktuationer i så opålitlig. Och vi kunna på salnma gång
'silfverprisen, som egt rum efter 1873, har bilda oss· en klar föreställning' om de oläjag. uppgjort en diagram,' på hvilken jag an- genheter, . som genom prisfallet på silfver
båller att få fästa herrarnes uppmärksamhet. åstadkomInits i de länder; der sUfret fortDenna diagram angifver förändringarne i de farande är värdelnätare.
på Londons börs noterade prisen på ett uns
För TY8klal1d harva o~ägenheterna af prisstandardsilfver från 1873· till 1881. Det fallet i främsta rlunmet fl~amträdt SåS01l1
noterade priset är taget i medeltal för hvarje förluster vid realiseringen af det silt'ver,
lnånad.· H varje tvärstreck angifver prisskil- som Tyskln,nd hade att sälja efter silfver-_
naden i pence. Skalan omfattar från 43 myntets nedsmältning. Mot slutet af 1878
- till 66 pence. Den rödå linien, som finnes hade Tyskland ännu - icke lyckats att föruppdragen, utmärker det parivärde lnellan sälja mer än 600 Inillioner mark, och förgnId och silfver, som är bestämdt i franska lusten på denna försäljning skulle enligt
lnyntlagen. De två prickade linierna, ut- uppgift af presidenten i -tyska riksbn,nken,
visa maxiInum och nlinimum af silfverpri- v. Dechend, hafva utgjort nära hundra lnnsen under hela tidrYlnden från seklets bör- lionel' lnark. l\Ian har befarat, att förlujan till 1873. Under denna tidrymd har sten på det silfver, ,soln. åters-tod att sälja, .
. ·detta pris aldrig öfverstigit 62 1/4 eller un- skulle blifva ännu större; och detta föranderstigit 58- pence. Men från början af ledde, att i början af 1879 den tyska silf1873 hafva deremot silfverprisen varit ytterst verförsäljningen bleffllllständigt suspenderad.
lYlen icke allenast för - Tyskland, utan.
vexlande. Vid början af nälnnda år stod
silfverpriset i det närmaste vid 60 pence. jenlväl för de flesta andra civiliserade länI juni vidtogs -den tyska myntreforlnen, och der har prisfallet på silfver vållat stora
snai~t derefter började silfverpriset att sjunka. oläg'enheter.
Frankrike har, såsoIn nyss '
Redan 1874 var priset ,å -I.Jondonbörsen 58 näIlll1des, dubbel InYlltfot" lued ett bestälndt
å 59 pence; och under' 1875 och 1876 gick värdef(jrhållande mellan gnId- och" silfver af
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1 ~ 15 1/~, så att, lned andIla ord, den fran- handelsförbindelser ega rlun just med länder,
ska nlyntlagen förutsätter, att en gram guld i hvilka· silfret är .-mYlitfot.
.
ål" -lika i värde lned 15 1/2 graIn silfver.
Rvad. beträffar den alnerikanska unionen,
Då nu .nu silfverpriset sjönk, så att på Lon-. så har silfve.rprisfallet afven för detta land
med 1 graIn guld kunde föranledt. stora förluster på grund deraf, att
köpas 17-20 gram silfver, så var det na- Nordalnerika lluniera är ~en hufvudsakliga
turligt, att det skulle' blifva en' lnycket lö- ~ilfverprodncenten. U pprätthåll~ndet af silfnande affär att inlportera silfver till Frank- verpriset har derföre också för Nordamerika
-rike och· der låta utluynta detsalnIna till varit ett vigtigt ekonolniskt intresse; och
franskt luynt. En lnyckp.t stark' silfverim- det val' naturligtvis detta. intl' esse, som,
port i Frankrike egde' också rUIn nudel' ehuru väl förklädt under åtskilliga fagra
åren 1873-1876. l\Ian 'lUll' beräknat, att för~väildningal', förluådde uniollsregeringell
. allt osilfver, S0111 under ~essa tre år brOagtes att 1878 utfärda inbjnd)ling till de andra
i marknaden vare sig g·enom ny produktion Inaktel'na ~att saullnanträda till en internaeller genom lledsluältning af galnIualt silfver- tionel konferens för att öfvel'lägg-u 0111 lnynt~
nlynt uppgick till 76' lllilliollel' pund och' frågan. ~veriges olnhud vid denna konfeatt af dessa 7G lnil1ioller icke lnilldre än rens, herr pesidenten 'Vterll, har kort efter
85 balnnade i Frankrike. Men då silfver- sin återkomst från densamma haft godheten
priset slutligen i lnedlet af 1876 sjönk ned att i denna· förening redog-öra för förhandtill 46 1/4 pence, tröttnade ändtligen Frallk- lillgarne derstädes ; och med åbel~opande af
J~ike att bålla sina pOltar öppna för silfvel'- denna sakrika' redogörelse, ber jag att få
lnstl'ömning-en. Genom ett dekret' af 'år åt~rföra i herrarnes minne, hurusom 1878
1876 förbjöds franska myntverket att af eu- års myntkonferens .icke ledde till något sonl
skilda personer mottaga silfver till utmynt- helst praktiskt resultat. Tyskland vägrade
ning; och denna författning eger ännu gäl- att 'skicka delegerad till konferensen. Det
lande kraft. Äfven i de öfriga länaer, som har antagits, att denna vägran bero.dde på
jemte Frankrike utgöra medlemmar af -det tyska regeringens' obenägenhet att låta aflatinska my'Iltförbundet, nemligen Italien, tvinga sig exakta uppgifter, angående belopBelgien t Sch,veitz och Grekland, ·llar under pet af det silfver, som då. fanns osåldt i
de sista åren silfverutmyntningen varit su- Tyskland. Vare sig ,härm~d huru som helst
Tyskland uteblef från konferensen; och
spenderad.
, .
- .' I England har natutligtvis prisfallet.å redan derigenom omöjliggjordes den intersilfver icke kunnat föranleda någon oHigen- nationella öfverel1skommelse, som N ordame- .
het i afse'ende å moc!erhlndets cirkulation, rikas, regering velat åstadkolnma. . Konfeeftel~som denna utgöres af guld.
1\1en der- rensen hade elnellertid det goda med sig,
eniot har prisfallet å silfver äfve.n för Eng- att den lelnnade tillfälle åt de vid densamland åstadkommit olägenheter lned afseende ma representerade makternas delegerade att
å f(jt'biudelsell med de indiska kolonierna, i uttala sig- angående sina resp'ektive regehvilka silfl~et är värdemätare. Genom pris- ringars . uppfattning af den fråga., som var
fallet å silfver· har sålunda under de sista förelnål för behandling. Några af dessa
sex a sju åren den engelska skattkamnlarell uttalanden hafva säl'skildt nu,' då en ny
dr'abbatsaf förluster till årligt belopp af myntkonferens snart skall salnmanträda, fått·
2 1/2 3 millioner pund. De förluster, som en icke ringa' betydelse.. Jag ber 'derföre
drabbat de engelska köpmännen ·vid indrag- I att få uppläsa några korta utdrag af desså
ltillg af deras indiska fordringar, torde kunna yttranden.'
"
.
uppskattas. minst till ett lika. stort årligt
Den förnälllste af Englands delegerade, .
belopp. ~Ien oberoell~e af dessa direkta I Goschen, yttrade bland annat .följande :
.
t'ilrlllster lu~r England också lidit stora in- I »Oln öfriga stat~r förena sig i en pr.opadirekta olägenlleter genoln pl'isfallet på silf- ganda till förmån för den enkla guldlnynt..
ve!', till följd af den förvirring) 'SOlll deraf foten och. deluonitisel'a sitt silfver, så. skall
ll!)pstått i han~.elsför~inde.lser~a. Inellal1 Eng- "den. indiska l:egeringe.n. måhäll~a blifva nödland och de lander l hvl1ka' sllfvermyntfo- sakad att VIdtaga lIknande atgärder och
ten är gällande. Hlll'U tyngande denna för- följa det af andra makter gifna exemplet.
virring verkat på Englands' handel, kan I så' fall skulle de från alla håll skeende
lnan lätt förstå när man tager i betraktande, ansträngningarne, för att befria sig från
att Tner än tre fjel"dedela1" af alla Englands I silfret, kunJl~ förorsaka allvarliga rubbnindonmal~knaden,
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.gar i den ekonomiska ställningen och franl- detlnest· tydliga sätt förklal~at att vi ~cke
kalla en kris, mera tO.l'ödande än någon- ~~f gingo entot. den· enkla gllldmYl1tfotens antagande, utan att, eitel' hennes åsigt, vi be-o
dem, SOnl hande~lls historia omtalar~
Det är klart att en eller två stater kunna finna oss i en afvaktande ställning, som vi
demonitisera sitt silfver,. utan att detta be- icke skola lemna utan af giltiga anledninhöfver fraInkalla. några allv~l~lig'a följde~~, gar,' då sådana förete sig och då eftel~ all
IDel} om alla stater gjorde det hvar skulle sannolikhet för att återtaga den 'dubbla
nian då finna' köpare? Huru skulle man ·då myntfoten.»
Detta sista yttrande torde vara förtjent
kunna undvika· ett prisfall, utan gränser?
Det är i betraktande häraf so n alla stater af särskild. uppulärksamhet just -nu; ty onl
äro intresserade i silfrets framtid. - - - man ställer det i· samband med den af franDet är ännu en annan fråga, &om jag ön- ska l"egeringen nyligen utfärdade inbjudnin'skar framställa. Om demonitisationen af gen till· ny myntkonferens, ligger 4en slutsilfver verkställes öfver allt är IDan vä~ då sats nära till hands, att antingen ett,'gynsäker om ·~tt det befintliga guldf?rrådet skall 'samt tillfälle att återgå till dubbel myntl~äcka
till att' fylla cirkulationens behof? fot ,nu inträffat, eller ock att den afvak·
..
Ar det icke tvärtolu all anledning att be- tande ställningen befunnits ohållbar i längfara å ena sidan ett prisfall å' silfret och den. J\Ian måste. då fråga sig, hvilka de
å andra sidan en stegrin?; i guldpriset me,d på Frankrikes ställning till myntfrågan inen deraf följande motsvarande sänkning i verkande förhållanden äro, som inträffat
alla varupris ? Och dessutom skulle det icke efter 1878.
vara svårare för de stater, som f. n. hafva .' På sätt herrarne behagade finna af diapapperscirkulation att återvända. till en me- g'l'amen har från augusti 1878, då konferen'tallisk cil'kuhition, såvida guldmyntfoten an- sen var saluiad, och till dat<;> silfverpriset
togs öfverallt? . De ~kulle ju då för· åter-- varit mycket, vexlande, varierande mellan
tagande af betalningen i klingande mynt 53 1/2- och 49.1/2 pence; och i' närvarande
nödgas anlita 'det redan förut hårdt påkända stund är det 5~ 1/2 pence, eller 15 procent
guldförrådet. Helt visst finnes det många under' det i franska myntlagen antagna pariedylika' följder, hvilka man gör klokt i att värdet. Tyskland har under dessa två år
taga, i betraktande, innan man vågar sig till en början fortsatt att sälja af sitt silfpå ett allmänt antagande af guldmY,ntfoten.· ver; IDen då förlusterna blefvo allt för stora, '
Det amerikanska förslaget om ett allmänt suspenderades i början af 1879 den vidare
antagande af dubbel myntfot synes' mig försäljningen deraf. Huru mycket silfver
omöjligt att realisera~ Det är en verklig Tyskland nu har qv~r, är svårt att, utröna.
utopi. IVlen i mina ögon är det allmänna, med full visshet. ' Uppgifterna i .detta afantagandet af gllldluyntfoten elI ännu fal~li- seende hafva varit mycket olika. lYren om
gare utopi. VerIdens intresse fordrar att man- jemför dem sins emellan så synes det
båda metallerna bibehålla sina ställningar vara nästan visst att den silfverqvantitet,
såsoln bytesmedel. Det skulle :vara orätt som ännu finnes qvar, uppgår till 450 å·
att vilja öfver Hllt sätta den ena iställ~t 500 millioner mark. Amerika hai~ under
föl' den andra.»
dessa två år, i öfverensstämmelse med före'~-'rankrikes förnämste delegerade, hvilke~ skrifterna i den så kallade »Blandbillen »,
tillika var konferensens president och vid utluyntat. silfverdolhirs till ett belopp af
den tiden Frankrikes fillanslninister, I-leon 2 000 000 dollars i .lnånaden. . lYlen det såSay" yttrade bland annat följande:
luhda pr~glade .silfvermyntet har icke kunnat
~) Vid- behandling i ~e franska RalUral'ne af bringas ut i rörelsen utan fortfal~ande hopat
frågan om silfverutmyntningens suspende- sig i ,unionens skattkammare. . Jag borde,
rande ,förekommo långa och lifliga menings- ,innan jag öfvergick från Tyskland, hafva
utbyten Oln denna åtgärds ändamål och om· omnämnt~ att en stor del af de 450, a 500
fång. Var den ett steg elDot _antagandet millioner mark i silfver, som Tyskland fortaf gil1dmYlltfoten eller skulle den endast farande hal' osålda, under dessa år slnånin.införa ett öfvel'gångstillstånd, som skulle gom flutit in i den tyska. riksbankens hvalf.
sätta .oss i tillfälle att afvakta ett gynn- Nämnda bank har visserligen mycket sorgsamt tillfälle för att återtaga den dubbla fälligt undvikit att i de offentliga rapporlnyntfoten? ,Regel~ingen har bestämdt utta- terna angifya. den silfverqvantitet, som ban-
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aomieke blifvit vederlagda, .vill det syna~, och att detta myntföl'bun(l skall afse, att
att' i september 1880 silfverbellållningen i t y- alla förbundsstaterna skola val'a pligtige att
ska l-iksbanken utgjorde omkring 350000 000 hålla sina myntverk öppna för en obegränmark.

Behållningen i guld utgjorde sam- sad ..utmyntning af såväl guld' som silfvel',

tiaigt 185 000 000 mark.
.'
enligt ett mellan dessa båda metaller fastUvad Frankrike beträffar, har under dessa stäldt värdeförhållande af 1: 15 1/2, samt att'

två ål" någon ytterligal'e import dit af silf- utmyntninge~.· skall vara kostnadsfri. Mynt~
vel" icke i någon nämnvärd mon kunnat ega konventionen skulle till en början gälla föl'
l'um, till följd af förbudet för enskilda att tiden intill den 1 janual'i '1900 och sederinlemna silfvel" till franska ·lnyntverket. ,Inera kunn~ vid, uteblifvande upps~gning
l.\Ien det silfver, som i början af 1878 fanns förnyas,,, hvarje g'ång på- ytterligare tio 'år.
i Fl~ankrike och då uppskattades till icke .Huruvid'a det ~nnes utsigter att på grund
mindre än 2 lj2 milliarder francs, hal' under af detta program åstadkom-ma ett mYlltförde sista åren till en' icke ringa del ombytt .bund, torde vara för tidigt att än'nu med
plats. Silfl'et har nemligen visat benäg'en- någon visshet förutsäga; men man torde doc~
het att allt mer strömma in i franska ban- våga påstå, att utsig'terna i detta afseende
ken och der' qvarstanna. I början af 1878 äro yttei'st mÖl~ka. Af' skäl, som jag .förut
utgjorde den franska bankens silfverbehåll- haft äran omnämna, är det visserligen påning endast 870 000 000 francs, men nu upp- lagligt, ått fÖlJ' närvarande alla civiliserade
går den till mellan 12- och 1300 millioner. stater ä~o l\fligt ~ntresserade af. at~ någon
Samtidigt har den franska bankens guldbe- åtgäl'd vidtages, som kan lända till silfverhållning minskats från 1100 millioner till värdets :upprätthållande. Och det är likanågot mer än 500 millioner francs. Detta ledes påtagligt, att man litet pvar lilligt
vill med andra ord säga, att att för när- önskar, att en eller al)nan af de öfriga sta"\7'al~ande utgör silfret mer än två tredj ede- terna skall i afseende härå hafva godheten
lar af franska bankens metallisk~ kassR) att uppoffra sig för det allmänna' bästa.'
en omständighet,' som måste vara synnerli- Men fÖl' egen del synas de' flesta stater
gen besvärlig for franska banken, hvilken vilja ~ det längsta motsätta sig att' deltåga
naturligtvis icke kan' föi' sina utländska i detta offer., Under sådana förhållanden
liqvidel~ gÖJ'a bruk af en va~uta, som, när lär det. väl icke finnas .stora utsigter, att
den passerar gränsen) förlorar 15 procent denna myntkonfel'ens skall mer än den näraf sitt värde.
mast föregående kunna lända till ett prak. Det synes mig vara mycket ·antagligt, tiskt l'esultat. Men just med anledning der.att det hufvudsakligell är denna omständig- af, torde det vara så mycket mera skäl att '
het och del~af framkallade farhågor för fram- något närmare· undersöka, om och i hvad mon
tiden, som föranledt franska regeringen att det kan finnas· någon grund' för det på sista
nu ansluta sig till' det från Ainerika ut- tiden. ofta hörda talet, att endast derigenom,
gångna förslaget om en ny myntkonferens, att en eller flere af de stora· handlande nahvilken, som bekant,. skall sammanträda i tionerna återgå till dubbel myntfot, hela
i Paris den 19 i denna månad. Af det den civiliserade verldeli kan l'äddas undan
inbjudningspl'ogram, som kringsändts till en öfverhängande fara af den mest allvaralla civilisel'ade stater eller åtminstone fier- liga beskaffenhet. Denna fara skulle naturtalet af dem, trodde man sig till en' början ligtvis bestå dels i ett ytterligare prisfall
tinna, att ändamålet Ined denna konferens på silfver, och. dels i en prisstegring å guld
var att åstadkomma icke mer eller mindre uled del'af följande sänkning i alla varu-,
än en intel'nationell öfverenskommelse om och egendomsvärden.
'
.H vad 'då till en börja:n beträffar möjlig- .
'antagande af dubbel myntfot för hela den
civiliserade verlden. Af det detaljerade för- heten af ett ytterligare' prisfall på silfver,
slag) som kommer att framläggas för .kon- så är påtagligt, att, om alla oiviliserade'
fel-ensen, och hvilket nu redari genom de stater under den närlnaste framtiden öfverg'å
engelska tidningarne blifvit offentliggjordt, till guldmyntfot och' demonitisera sitt silfsynes dock att programmet är något mindre ver, detta. måste leda till ytterligare prisomfattande än man fl'ån. början trodde. 1\le- fall på silfver. Gränsen för detta p'risfall
ningen synes vara att söka' åstadkomma ett torde ·ej på förhand låta bestämma sig; m~n
myntförbund mellan Amel'ika, Frankrike och. så mycket· är dock säkert, att det skall
qe statel·~, som med dem vilja förena .s1g, blifva tillräckligt stort fÖl; att vålla oerhörda
>
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30'· föi'luster, icke .allenast för Ålnel'ikas gl'uf- produktionen i den nitl'masteframtiden, äro
egare, utan också för alla .stater, der silfl~et dessa mycket o,:issa. E rfaI'e 1111 eten har i·.
ingår till större eller mindre del SåSOlll cir- allmänhet visat, att en tillökning i guld.:
kulationsinedel. Men dessa förluster kunna pl~oduktionen inträffat samtidigt med och
i och för sig icke anses innebära nåA"on såsoln följd af några mera betydande utvidgverldsolycka.. l\tIenniskoslägtets välm~ga ningar af civilisationens. gränser. Guldet
skulle derigenom icke i någon väsendtlig föl:ekolnmer mestadels SåSOlIl korn och i
mon förminskas; och denna <'del .af frågan klump inoln de lösare jordlagren. Lätt upphal~ aerföre en jemförelsevis endast under- täckta och alltid fö-remål för stOl: Degärlighet,
ordnad betydelse..
hafva del'för i alla civiliserade länder guldDeremot måste man tillerkänna så mycket fyndigheterna hastigt blifvit tillvaratagna,
.större vigt åt den andra delen af fr~gall, Nya mera betydande guldfyndigheter torde
nemligen i hvad mon ett allmänt antagande icke vara att påräkna annat än i de hittills f.öga
af guldmyntfoten skall verl{a stegring på besökta delar af jordklotet, ~ SOlU under den
guldprise1. Det är härOlTI, SOln den lifliga- l1ärlnaste fralntiden kunna bringas inom civiste striden blifvit utkämpad mellan anhän- lisationens råInärkeil, såsom .innersta delårne
garne af den rena guldmyntfoten, de 'så af Afrika och. Sibirien. Men det är. icke
kallade »mono'inetalli~te1'·na», och anhängarne .tl'oligt, att under den närlnaste framtiden
af den dubbla myntfoten,' eller »bimetalli- civilisationens eröfringar af nya områd~n
sterna» . . Striden har å öms~ håll förts med kunna blifva lika· stora som under 1850--lika mycken talang som ifver; och på båda I860-talen) då hela den alnerikanska vestern
sidor hafva kämpat framstående män, såväl, och Australien lades under dess herravälde.
Den årliga förbrukningen af guld, vare
inom affärslifvet, SOlU inom den vetenskapliga' verlden.
sig på grund af nötning eller. för industriJag skall försöka att så kort som möjligt ens behof har blifvit olika uppskattad. Den
och på samma gång så objektivt som· möj- torde emellertid med temlig 'visshet kunna
ligt lemna en redogörelse för de skäl, som beräknas till ungefär 200 millioner francs
i denna strid blifvit anförda på ena och om året. U nder antagande af, att produkandra sidan. Men innan jag öfvetgår till tionen fortfarande håller sig vid hvad, den
denna redogörelse, ber jag att få erinra om nu· är, eller 450 lnillioner francs om året,
några sakförhållanden, som kunna lemna kan man under den närmaste fråmtiden icke
hafva ått påräkna någon större påÖkning
. fasta hållpunkter för fl'~gans bedömande.
Hela den qvantitet guld, 'S01n för närva- än 250 millioner francs' eller omkl~ing 1 1/2
~~ande inom' den civiliserade verlden finnes procent af det förut befintliga förrädet.
Det är på grundvalen af' dessa sakföri form af myntadt guld och i plantsar, uppgår till 17 a 18 milliarder francs, under hållanden, SOITI stl~iden angående. guldets
det att allt silfver, som inom den vesterländ- tillräcklighet fÖl' fyllande af den civiliserade
ska civilisationen finnes användt till mynt -.:- verldens behof utspunnit sig.. Anhängarne
jag inräknar icke skiljemyntet - uppgår af den enkla myntfoten, monometallisterna,
· till sam~anlagdt 5· a B milliarder francs. hafva ~isserligen erkänt, att om,. såsom jag
I hela det metalliska underlag) på hvilket förut omnämnt, ,guldet antages till myntfot
den civilserade verldens bytesnlekanism hvi- inom den civiliserade verlden, det metallilar, ingår således silfver med något mer än ska underlag., som för närvarande gÖl' tjenst,
e11 fjerdedel och guld lned något mIndre än faktiskt blifver rednceradt till, omkring tretre. fjerdedelar. Guldproduktionen har, så- fjerdedelar. af sin· nuvarande storlek. Men
som bekant, uuder första hälften af detta - säga monometallisterna - den omställsekel varit temligen obetydlig..Det ä~ först digheten behöfver icke injaga några fal'hå·
ingenting hindrar, att det met~lli·
efter 1840 genom upptäckandet af de stora go!'.
· guldfyndigheterna. i Australien o'ch Kalifor- ska myntet kan i väsendtlig mån ersätta~
nien, SOln guldprodnktionen blifvit ökad. genom andra bytesmedel, såsonl anvisningaJ
Under 1850-. och BO·talen uppgick den till och banksedIar ;' .och erfarenheten' har till
600. a 700 millioner francs .om äret, men l~äckligt visat) att i samma mån som lltveck
efter 1873 har den i betydlig mon minskats, lingen går' fralnåt, minskas' 'Qruket af me
så att den nu endast uppgår till 450 eller tallisk valuta och ökas bruket af mera föl'
måhända 500 millioner francs. H vad be- tinade bytesm~del. Monömetalli~tel'na hafv.
träffar utsigterna för en tillökning i guld- äfven framhållit,- att· genom utvecklingen a
t
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samtardS'Uledlen i våra dagar man' kan nöja set skulle kOlnula att i mycket hög g-rad .
sig med en vida' mindre qvant.itet metttlliskt stiga, Ilvilket, naturligtvis är liktydigt lned,
mynt än som förut behöfts; ty under' det att' alla varIlpris sjunka och alla egendolnsatt fÖr 20 a 30 år sedan det åtgick veckor värden gå tillbaka, så att för Inrar och en, .
får att skicka metalliskt mynt från ett land SOln har ,elI p~ förhand ,betryggad inkolnst
, t.il l ett annat, kan en sådan försändelse nu i penningar, en sådan värderevolntion vis-o
ega rum på några få dagar _.el~er thnmar. serligen skulle 'vara förlnånlig, enär pen.Fl"ån samllla håll Ilar vidare blifvit anfördt, ningen 'skulle få en ökad köpkraft. Men
att, äfven om lnan inom den civiliserade denlUl, fördel skulle ,endast tillgodokolnllla
verlden aflyser silfver' sås9m hufvudlnynt, den del af' befolkningen inoln samhället, som
dCl'af likväl icke behöfver följa, att silfret för dess' industriella lif,' är jemförelsevis
bUfver alldeles 'obrukbart såsoln bytesmedel. minst gagnande och verksaln, under det att
Ty det kommer fortfarande ,att kunna göra deremot de verksalnmaste delarne af befolktjenst i denna ege~skap in 0111 de mindre ningen skulle komlna att lida ett kännbart
civiliserade och fattigare länderna. Guldet, tryck genoln minskningen i egendolnsvärden
säga de, har såsom bytesmedel sitt natur· och varupris. Synnerligast skulle en sådan
liga område,' nälnligen de rikare och lnera förändring, blifva kännbar för, sådana egenciviliserade länderna, der arbetslönerna uppgå dOlnsegare, SOln hafva sina egendolnar betill en ocll flera francs om dagen. Silfret lastade med skuld; ty egendolnarlle och de~
derenlot har .sitt naturliga omr1ide i de fat- ras afkastning skulle sjunka i värde, nlltiga, och mindr.e civiliserade länderna, der der det att skuldsuffilnorna blefvo oföränarbetslöneI'l1a i medeltal uppgå till icke Iller drade. På samlna sätt skulle alla industri- ,
än en bråkdel af en francs.
idkare, 'soln arbet~ ,uled lånta kapital råka'
l\tlot dessa skäl har från andra sidan blif~ i trångmål; ty de slrulle betala sin skuld
vit anfördt, att det visserligen har sin fulla till oföl'ändradt belopp, under det att deras
riktighet, att i samma mon som' den ekono- til~verkning sjönk i värde.
miska utvecklingen fortskrider, bruket af En sådan l'evolution skulle, om den ermetalliskt mynt minskas; men - inväl1der håller de dimensioner, som lnan antager,
luan - denna minskning är dock endast snart sagdt för alla länder och särskildt
relativ och står' blott i förhållande till om- för de mera verksamma folkklasserna blifv~ ,
sättningarnes mängd, men icke till befolk- fullko~1igt ruinerande .och på salnina gång
ningens numerär. England är det land, medföra' den sorgliga påföljd, att för årtic1er man hunnit längst i konsten ~tt vid onden verk~ tyngande på handeln och inomsättningar spara på metalliskt mynt; och dustrien.
Det kan ju icke förnekas, att några af
likväl fordras nu i England en större qvantitet metalliskt mynt i fö'rhållande till folk- de från bimetal1istisk sida uu anförda skämängden än för HO a 40 år sedan. Det len lnåste t.illerkälluas stor vigt. Och 6ln
är således icke fallet, att i och lned en frågan icke gälde annat än önskvärdheten
stegrt\d ekonomisk utvecklillg~ den absoluta I af silfrets bibehållande såsom hufvuLhnynt
qv.ant.i tet af lnetalliskt ~nynt, som. erfordras·1 inom den civiliserade verlden, så är' det ju
r(jr cirkulationen, kommer att minskas. Här- sannolikt att man snart skulle varda enig
till kOluuler att föl' närvarande en icke ringa I häroln. 1\1en det är icke nog lned att bedel man kan nästan säga större delen visa, att· den dubbla myntfoten är önskvärd;
af folkmängden i Europa har pappers- det är också· nödvändigt att bevisa, att den
cirklllation med tvångskurs och att .alla de är praktiskt möjlig. Och' denna bevisning
Ht.ndel" i hvilka en sådan cirkulation eger hafva bimetallisterria icke, kunnat i tillfredsI-UID, if. igt sträfva efter att befria sig- från ställande mon åstadko~ma.
Den samtidiga
.densamma och tillegna sig den metalliska cirkulationen af både' guld- och silfverlnynt
lnyntfoten. Det är att hoppas, att J en lned ett faststäldt värdeförhållande melframtid dessa sträfvanden vinna framgång; lan båda inetallerl1a är nelnligen en komoch då måste anspråk uppstå på ett ökadt plett onlöjlighet, enledan den står i strid
I
luyntf6rråd. Och hvad blifver då följden med de ekonolniska' naturlagarne. Det i
om detta i stället minskas genom silfrets Inyntlagell "bestämda värdeförhållal1det nielafskaffaude .såsom hufvudlnynt? Det synes lan de båda metallerna kan endast tillfälvara påtagligt, att, såsom man från lnono- ligtvis sunllnanträffa lned det på verldslllarkmetallist.ernas synlHlukt velat visa, guldpri- .nadell faktiskt existerande prisförhållalldet
l
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dem emellan. När detta prisförhållande för- komm3t., att de på guld- och silfverprisen
ändras, blir deraf en ovilkorlig följd, att väsentligen inverkande förhållandan, . som
den ena metallen får, ett värde öfver pari existerade före 1873, sedermera blifvit föroch den andra ett värde under pari; och ändrade. Före 1873 var den rena guldfo'vid sådant förhållande är det alldeles na~ ten gällande i endast ett land af större beturligt, att det lnynt, S01n stiger i .v~rde, tydelse nälnlig'en England. Derenlot fanns
"exporteras till utlandet, emedan dets,amma det en ganska betydande grupp af länder,
derstädes har en större köpkraft än hemma. der den rena silfvermyntfoten var gällande,
Denna axiolnatiska sanning har icke. heller såsom Tyskland, Holland och de skandinablifvit bestridd af bimetallisterna. De hafva viska länderna. - Jag lemnar fortfarandå
tväi'tom under de senaste årtiondena just utom räkningen de länder, som hafva pa])på grundvalen af denna sanning velat bygga perslnynt, Ined tvångskurs. - Alla öfriga
. sin bevisning om fördelen af den dubbla länder hade dubbel lnyntfot.' Således var
ll1yntfotell. Ty" säga de, just derföre~ att äilda till 1873 den civiliserade verlden t~ln
vid en prisfluktuation mellan guld' och silf- ligen lika delad mellan silfver och guld.
ver den i pris stigan9-e metallen strömmar Men efter 1873 har genom Tysklands Inyntbort från' landet, tvärtom den i pris sjun- reforln detta jemvigtsfö rhåIlande blifvit rubkande metallen stl~ömmar in, måste den dubbla badt; och det torde väl kunna ifrågasättas,
,lnyntfoten finnas, för att reglera guld och om det låter sig göra att nUlnera återställa
silfverprisen inom verldsmarknaden.
detsamina. Ty icke lära väl numera några
Denna theori, hvilken erhållit namnet stater undeI:kasta sig uppoffringen att återgå
fallskärmstheorien, hafva bimetallisterna sökt till ren .silfvermyntfot. Vid sådant för-'
stödja genom att vädja iill den erfarenhet, hållande· synes det vara stor anledning att
SOln vunnits fran början af.detta'seke1. Från befara, att, om Frankrike och Alnerika
1803, då i Frankrike dess myntsystem skulle under nuvarande förhållanden ånyo
faktiskt ordnades på grundvalen af dubbel öppna sina myntverk. för obegränsad utmyntmyntfot, och ända. till 1873 bar, säga de, ning af silfver,. detta endast skulle hafva
silfverpriset icke mer än med några få till påföljd, att dessa stater finge se sin
procent varierat från det i. franska mynt- cirkulation uteslutande begränsad till silflagen bestämda parivärdet; 'och detta vera Och sådant lärer väl ändock ingen stat
ehuru vid flere tidpunkten under den ifrå- vilja underkasta sig. Å andr~ sidan synes
gavarande tiderymden .fiuctuationerna i guld det vara snart sagdt omöjligt för Frankrike
och silfverproduktionen varit vida större än att åtlllinstone under den närmaste framtiden.
motsvarande fluktuationer, som inträffat ef- öfvergå till guld; ty detta förutsätter, att
ter 1873. Tillökningen i guldproduktiollen det skulle ~fyttra i marknaden allt silfver,
under 1850~talet var. nemligen vida starkare som finnes i dess cirkulation eller 2 1/2
än den tillökning i silfverproduktionen, som milliarder francs, hvilket är ungefär hälft~n
sederInera egt run1. Och b·imetallisterna, af allt. det myntade silfver, 'som finnes.. Och
. påvisa, .att det endast var den olnständig- det är påtagligt, att, om allt detta silfver
,het, att Fi~ankrike hade dubbel 111yntfot, som bragtes på en gång i marknaden, silfverprigjorde, att under 1850-talet guldpriset icke set skulle undergå ett oerhördt fall - ett
sjönk. Nu inträffade, i stället, att det silf- fall, som skulle lända till olycka icke allever, som fa.nns i Fl'ankrikes cirkulation, nast för Frankrike utan fijr hela' v~rldel1'.
ströInmade till utla.ndet. Derigenom upp- Och det är likaledes' påtagligt, att redan
rätthölls guldvärdet, och hindrades på sam- Frankrikes eget intresse skall tvinga det
Illa gång en allt för stark steg'ring af den att bespara den öfriga verlden en sådall
olycka.,
.
andra lnetallens värde.
,Det sakförhållande, som sålunda 'blifvit
Problenlet torde 'väl sålunda närmast in·
påvisadt, . låter naturligtvis' icke bestrida skränka' sig till" huruvida' det kan var~
sig, men deremot torde det väl vara litet möjligt att utfinna någon utväg', hvarigenon
för hastigt att endast deraf sluta till, att en eller flere länder eller en' grupp af län
salDIna stabilitet i värdeförhållandet mellan der sku}le kunna återgå till· dubbel myntfo'
silfver och ,guld ånyo skulle åst~dkomlnas utan att utsätta sig' för de olägenheter, son
'endast derigellom, att den dubbla lnyntfotel1 hittills varit förenade dernled, nämligen at
återtogs i Frankrike 'och lnöjligen några se sin myntfot skiftesvis bestå af en i värdi
andra länder. Ty Ulan niåst.e dock ihåg· ~iunkande me~all. ,Det hai' f(jrefallit mig
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att det icke skulle ligga utom lnöjlighetens silfre,~, till London och får i utbyte engelskt
gräns att utan nyssnämnda olägenhet nå. g~la._Detta guld kommer, t illbaka till Frank
detta. syfteniål genom' användandet af ett 'rike. Men huru skall 'exportören förvandla
mycket enkelt och nära till. hands liggande ,detta' guld till franska penningar? Jo) han
medel, nämligen genom att fÖl~ena de båda måste, innan han går till nlyntverket uppmetallerna guld och silfver 'i samlna rnynt. k-öpa lika' mycket silfver, SOlU han exporter sådant fall" skulle naturfigtvis mynt lag-en rat. Och äfven i detta fallet kommer såinnehålla' bestämmelser oin att hvarken guld lunda affären att resultera till förlust af
a~len;t eller silfver allena vore lagligt be- transport- ,och ommyntningskostnaderna.
N u kan det visserligen sägas, att det icke
talningsmedel, utan att det lagliga betalningsmedlet skulle utgöras af ett mynt, som är nödvändigt, att exportören tager penninbestode af guld och .silfver.i ett af' lagen gal" i liqvid för guldet., Han kan lika väl
bestämdt vigtförhållande dessa 1netaller emel- taga i liqvid värd~papper eller varor. Jalan. Det· vore, naturligtvis ingenting som väl, det är påtagligt, 'att han kan göra det..
hindrade, att äfven vId, en sådan förening Men då' inträffar alldeles samma förhålland.e,
metallerna i samlna ,mynt den ena kunde som om Frankrike hade silfvercirkulation
skiljas från' den andra och exporteras till och silfret steg- i London d. v. s att de
utlandet. 1\tlen en sådan export skulle dock I franska penningarnes köpkraft blefve ökad
',icke vara att befara af det enkla skäl, att i England. Ja:g antager nu, att silfret stiden icke komme att lända tUl fördel för ger i London med 10 procent; och då i
exportören. Jag skall bevisa denna sats ett, 20~fr'ancsstycke enligt min förut upp" genom att taga till exempel ett konkret ställda beräkning inginge 5 francs silfver,
fall. Låtom ~ss antaga, att det mynt, SOUl Sktllle sålunda dessa 5 francs silfver på
jag nu ifrågasatt, blefve infördt i Frankrike Londons lnarknad motsvara '5 francs 50
och att blandningsförhållandet deri me.Ilan centimes och hela lnyntstyeket, motsvara 20
guld och silfver vore sådant~ att t. ex. i francs 50 centimes efter engelsk måttstock.
ett 20-francsstycke inginge i rundt tal 5 Deraf skulle 'följden blifva, att varuimporgram guld och 20 gram silfver. I Frank,. ten från England ökades; och detta skulle
rike skulle då alltid 20 ,francs vara sum· fortga, till dess inom Frankrike varuprisen
man af värdet af 5 gram guld och 20 gram sjunkit lika mycket, som det metalliska väl'silfver. ,Och köppriset på 5 gl aln guld det på den franska' markna.den stigit. Men
skulle ovilkorligen hålla sig ,till 20 francs detta är en mycket snabb process. Det är
minus det samtidiga inköpspriset på 20 gram en process, som oupphöl~ligt eger rum i alla
silfver. På samma sätt skulle köppriset på länder, der en utjelnning .erfordl;a~ mellan
20 gram silfver utgöra 20 franc's efter af- värdemätare och allt, som med densåmma
drag af priset å 5 gram guld. I ~enna mätes.
,
Jag' hade till en början tänkt att sam'-'
omständighet ligger ingenting, som hindrar,
att den ena eller andra af metallerna kan mansättningen af guld och silfver i samma
stiga eller falla på utländska marknaden mynt skulle kunna åstadkolnmas genom allioch att värdeföl'hållandet mellan dem kan ering. Men myntdirektören Brusewitz, som
förändras. I sådant fall kan man tänka godhetsfullt 'bistått lnig vid de' för frågans
sig, att 'en företagsam bankir samlar en utredande nödiga experimenten, fästade min
qvantitet af detta mynt, frånskiljer sam- uppmärksamhet på att en sådan legering
'mansättningsdelarne och exporterar den i skulle erhålla samma färg som silfret; och
värde stigande metallen. Huru gestaltar herr Bl~usewitz föreslog i stället att söka
sig då saken ? Jag vill till en början för- förena de båda metallerna på mekanisk väg
utsätta, att det är gul~et, som stigit i väl~de genom att ,låta en kärna, af guld inneslutas
på Londonmal~knaden. . Då ,skiljes gnIdet i en' ring af silfvel". Jag har fÖ,r denna
från silfret och skickas till London. Men afton fått låna ett sådant myntprof, hvilket
huru skall detta guld betalas? J o, natur- Jag anhåller att få uppvisa, i händelse, det
ligtvis med engelskt guld. Det vill, m. a. intresserar föreningens, medlemmar' att dero. säga, att exportören har för sitt franska om taga kännedom. Detta myntprof har
guld erhållit i, utbyte engelskt. På den ett, varde af 10 francs under förutsättning
affären vinner han således ingenting. Jag. af förhållandet ,l: 15 1/2 mellap. guld och
vill nu antaga, att det är silfret, som stiger silf-v.er, hvilket' är det värdeförhållande, som
i värde i London. Exportören skickar då jag nämnde vara antaget' i den franska'
I
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lllYl1tlagen.
I afseende p~ vigt innehåller beqvälUal'e. än silfver, som. är alltför slint
detta lnynt 5/6 silr'vermot 1/6 guld; och, att användas till 5-francslllynt. Det i detta
hvad värdet. beträffar, ingår guldet deri med nlynt ingående gnIdet skulle blifva niycket
3/4 och silfret lned 1/4 .
Det är detta värcl(~ litet- ut~a.tt för slitning, enär det skyddas
förhållande} som för närvarande existerar l genom silfret; och lnan skulle sålunda vid
lnellan de i den ci viliserade verltlen befillt· ·de slnärl'e valörerna 'vara befriad från den
liga qvantitetel'na guld oeh silfver. Försö· olägenhet, sOln nu i af$eende på de-lYt förken lned detta lnynt äro naturligtvis ännu svårar användandet. af guldmyllt.
D~tta
alltför få, fiir' att de skulle kunna gifva slites nämligen 111ycket h8stigt., så att i
rättighet till ett bestämdt omdönle Oln de Frankrike, då banken der. började ntgifva
svårigheter, sOln kunna vara förenade med ,lO fTancsstycken i guld vid invexling af silla
myntets till verkniIlg.
l\tlen ·det Ilar dock sedlar, sedel väl'detsjönk lned en bråkdel af
visat sig, att dessa svå.righeter icke böra en pl'ocent;just tillföJjd af den..värdeföl'sämanses vara oöfvervinnerliga. I{ostnaderllfr ring, som IO·francsmyntet genolll nötning
".för nlyntet blifva något större än: för enkelt undergått.
mynt; men detta är ju en olllständighet,"
Jag vill icke upptaga herrarnes tid lned
SOlll icke bör hafva llågon betydelse, när någon vidlyftigare utredning' at' ett förslag,
det gäller så ofantliga intressen: SOln deln som ännu är långt ifrån fullständigt ntarhvilka nu stå på spel. De"Ssutoll1 ber jag att betadt.
Jag har i afton blott velat 0111-'
få fästa föreningens uppmärksanlhet på, att nälnna detsalllnla i fÖl'h.oppnillg att vid ett
detta mynt skulle nled afseende på den dag'· blifvanqe sam nlanträde något längre fraIn få
liga cirkulationen blifva ytterst beqvälllt tillfälle att återkomma ti 11 frågan och då'
vida beqvämare än det enbara guldmyntet, för dess vidare 'prötning' få vädja till den.
hvilket i de små valörerna är för litet och insigt och den skarpsinnighet, hval'på jag
. alltför mycket utsatt för slitning, och likaså' kan räkna inom denna fÖl'enillg.
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Hr fil. doktor' J. A. Le:ffler höll derefter
följande föredrag om

Postsparballker.,

..
.
Atagandet, att här hålla ett föredrag såsom inledning till aftonens tankeutbyte o,»,~
. postspa1 banke,,·, pålägger, enligt' min uppfattning, en tvåfaldig ·uppgift. Dels måste
. lelnnas en möjligast kortfattad framställning
af .. hufvudpllnkterna i de hittills i~r~t!ade
utlandska postspar~ankerna~ o.l'ganlsatlon.;
~els lt~l)'l·de· ~et ocksa val 'a p~.. SlU plats, dattt
r~m la a ~agra s.!np~ln,k...t ,er 101' b esvaran e '
af_, den fl:agan: ar lnratt~ndet af en· postsparbank 1 vårt. land .
att'foro) da?
4

f

",

maj 1f361; 2) la caisse, gerii1/Oal~ d'epargne et
·de ' ,/Oet1/Oaite .I i Bruxelles, hvilken .existerar
såsom postsp~rbank sedan' böt'j~n af ,1870;
3) la, ·cassa postale di risparmio i ·Roma, grlln-'
dad genom lagen af 27 maj 1875.; ~) de Rijksposfspa,,·bank i Alnsterdam Ined lag'af 25 maj
1880) och 5), la caisse d'epa,/Ogn'e post~e i
Paris, .för . h~ilken lag och reglemente innev'arande år blifvit utfärdade;, denna postsparbank börjar. dock .. först med nästa år
(188.2) sin verkstlmhet. Till en borjan
framställer sig DU för 08S den fragan :. hvad
är det gemensamma fÖl~ alla dessa. inrättningar, hvilka äro de bestämningar,'som
tillkomma dem alla .och som föranleda oss
att samlllan.föra dem under en gemensam:~benämning »postsparbanke,'">:? . Sval'et härpå kan
gifvas i följande definition. Posfspa1/Obanken

f

ä,/O en statsinstitution, som utjä'rdar spa1"banksböcker} på dessa emottager räntebä,.·ande insätt..
ninga1 och .ve1/Okställer utbetalninga," 'af fö,/O~
t1/Oädesvis smär1'"e räntebärande belopp., sa1nt
begagnar (alla eller en del af) postanstalte~/Ona i
riket såsom jörntedlare af dessa· förbindelse1"
n~ed allrnänheten. Om vi genomgå .hvarje
särskild' sats i· denna. definition, skola' vi 'på
10

.
o
f a.
o
a' f d
samma
gang
en o··fverbltck·
.. l
e vtgt1 l·
gaste bestämmelserna rörande nyssnämnda
Hittills hafva 8 postsparbanker blifvit felp europeiska postsparbanker.
' ..:..
illl'ättade, men af dessa befinna sig 3 UtOlP
Postsparbanken ä1" - en statsinstitution, den
Europas. gränser, nemligeu 1 i Canada, 1 är 'statens egendom, dess åtaganden och förpå .Nya Zeeland och l i Japan, och då min pligtelser äro statens egna, dess stYltesmätt,
kännedom 0111 dessa utomel1ropeis~a institu- tjenstemän och biträden -äro statens; ome- tioner är ytterst fr'agmentarisk, torde det delbara tjenare. ·Det l~gger väl icke,'· nöd·'
vara lämpligast att här lemna deln alldeles Välldigtvis i sakens natur, att .privatanstalur sigte. De europeisk~ postsparbankerna ter . (t. ex. ett bolag) icke. skulle kunn,a, uppäro följande: 1) the post ofjipe s,avings bank fylla alla de funktioner, .som··utöfvas af,. de
i LGudoll) grundad .genom lag af den 17 nu val'lande postsparbankerna. .Meu- d.et är

l.

-4-dock ingalunda tillfälligtvis, ~ som alla dessa! sparbanken, 'i det att .de tre förstnämnda,
. faktiskt äro statsaustalter. Hela planen för men icke den belgiska eller den italienska,
d~ra.8 organisation är så storartad, deras utställa nationella sparbanksböcker. Härmed
, vei'ksamllet omfattar. sä alla delar af hvarje förstås,att i England, Holl~nd och Franksäl'skildt land, att en dylik anstalt skulle' i rike kan innehafvaren af en sådan bok få·
enskilda personers hand onekligen blifva en på densamma göra insättningaF och uttagalltför :mäktig »stat i staten>J. Och ehuru ningar på hvilken säsorn postspal'banksftlial
postsparbankernas verksamhet är egnad att använd~ po~tanstalt i riket SOln helst.. I
,blifva af största betydelse för hela folkets BelgieI! JOch Italien gäller sparbanksboken
ekonomiska 1if, 'är den dock af sådan be- derelnot endast för d~t post ntor, der den
skaffenhet, att den på intet. sätt inskränker blifvit utstäld, ehuru den vi serligen, efter
individernas ekonomiska frihet och sjelfbe· ansökan hos postsparbanksstyrelsen," kan få
stä,mningsrätt. . Man må vara huru rädd - öfverflyttas till annat postkontor. '. Det är
ja t. o. m. skuggrädd - man' vill för allt, sjelfklart., att användandet af nationella spar80m har någon anstrykning af socialism, banksböcker ökar svårigheterna vid bokfö·
man sKall dock icke bäraf kunna taga. sig ringen och kontrollen af alla de vid postnågon grundad anledning' att klandra ett sparbankskontoren förekomm~nde transaktiostatens ingripande af denna art i det eko- nerna med alhnänheten. Det är ju en re,ilomiska samhälislifvet.Också finnas f. D. gel, som gäller för alla postsparbanker, att
f§,. stater i, 'Europa, som, om de ej redan· sä litet arbete och ansvar 80m .möjligt lägega postsparbanker, icke åtminstone vidta- ges på de särskilda postanstalternas förestångit några åtgärder för att förbereda sådanas dare; dessa skola med mycket korta melinl~ättande, och' man kan tryggt våga påstå, lanrum till det centrala postsparbanksk~nto-,
att det' 'är endast en tidsfråga, när hvarje ret öfversända inflytånde medel ec'1 provi·
civ.i1iserad stat skall räkna en postsparbank soriska räkenskaper öfver in- och utbetalbland sina bestående institutioner.
ningar.. l\fen. insättnlngar' och uttagningar
Postsparbanken är således en statsanstalt, på annat postkontor än det, der ·spal'banksmen. den behöfver - trots namnet ~ icke boken är utstäld - de i England s.' k.
våra' en· integrerande del af postverket. cross entries ~ nödväntliggöra dock ännu
Två af de nyss nämnda fem postsparban tätare förbindelser och skl~iftvexlingar melkerna, nämligen " den belgiska och den hol- lan hufvndkontoret och postkontoren än vid
~ndska, 'bilda fristående statsanstalter. Den användandet af blott lokala sparbanksböcker..
}).~giska existerade 4 år' såsom offentlig Emellertid stå de nationella böckel'na så
spat-" o.ch försäkringsanstalt, utan att hafva fullkomligt i harmoni med hela. postsparn6,gra särskilaa förbindelser in'ed postverket, ballkinstitlltionens väsen, de Inots vara .så
och står fortfarantle under ledning af en väl behofvet i vårt - de snabba och lätta
särskild generaldirektör, 80m, i likhet med kommunikationernas -- tidehvarf, att lnan
. medlemnlarn~ i dess förvaltnings- och gene- knappt kan anse postsparbanken fullt, uppl'alråd, utnämnes af konungen; och i Hol- fylla sin best~mmel~e, såvida den icke utland utnämner konungen likaledes särskild ställer såd~na' natioilella böcker, genom
direktör' och styrelse för »rikspostsparban~ hvilka det vinnes, att -hvar och en kan så
ken». . Nalnnet postsparbanker användes ~tt säga IÖ1"a 'sin spar·bank med' sig på alla
således blott. för att angifva, att dessa spaJ:- j'1'esor och flyttningar inom landets gränser.
banker begagna postanstalte'rnasåson-~/ö~~?nedla1"e I Alia (europeiska) postsparbank~r likna
af förbindelse~'na med den Spt~rande allmän-II hv.arandra deri, att deras sparbanksböcker
heten. . fl vilka äro nu d.eBsa fö-rbindelser? .äro pmlOsonella,' utstälda föl' bestämd, na~nPo~tslJa.r?ank.en ?;ttjä:da1 s1!a!"banksb.~cke'r. I gifyen , per~?n' (end~st ..i It.filien ku~na posto,
~e$sa skIlja ·SIg.tIll· formen l.,lntet vasent- spal'banksbocker, pa sa~"slaldt 1nedg1,fvande aj
ligt frän dessa vanliga "8måpaginerade o'ch I regm"ingen~ få' 'ställas . till, inriehafvaren).
med rubriker och kolumner försedda böcker, I Detta '~ 'att sptirbanksböckel'l1a skola vara
som v.i.: kä~n'a fl~åJ;lv .de gamla enskilda spar-llpmlOsonella --- bildar'
länk' i. en" hel kedja
bankerna. : Med afseende. på ·.sparb~nksböc- af bestälnm'el~er:oCh åtgäruPl", 'SOIU alla s'Yfta
ke~·na visar' alg o :dJ)·ck . ~n h?gst väsentlig de!*hän, .~tt, ''po~tsparb:~lllkens . verk~~mh~t: ~å
skl1nad ,mellan a ena SIdan d~n engel~ka, bhfva tIll', gagn hu!vudsakll,gen /01'" de m1,nden holländska och den fJ'auska, å andra I d1"e benleiflade klasserna inom samhället. 'l'ill
sidan' den belgiska' och den italienska post-I dessa åtgärder och bestämIneiser räkna vi:

I

1O

'I

en
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-5, 1)~ de~ låga beloppet af minimum för insätt- skola vara illusoriska; måste' spal'banksbö~~
, nlilgarne (jemte vissa andra i sammanhang kerna vara pel'sonella, 'och af ,samma- skäl
,b~rmed ståen~e' åtgärder); vidare 2) 'det lnåste åter i ett par postsparbanker hvar
icke alltför' höga beloppet af maximum' föl' och en, SOln får en sparbanksbok åt sig ut~~ls~ttares räntebäl"ande tillgodohafvanden; färdad, afgifva enförklaring, att han eJ eger
3} bestämmelserna rörand~ gift qvinnas och i eget eller annans namn någon annan sparminderårigs' rätt' att blifva sjelfständig spa~'- banksbök ; skulle dellna förklaring" visa ,sig
:bankskund;' sasom en. bestämmelse i nyss vara osann, medför detta förlust af a;1l~
näm~da syfte torde också kunna räknas 4) rättsanspråk på hela tillgodohafvandet", (i
d-en angående räntans .höjd.
England) eller åtminstone på räntan af det
Hvad först betl'äffar n~ini'J'nurn för insätt- på den senare utfärdadt}, boken innestående
ningar, så val-ierar detta mellan minst 37 beloppet (i Frankrike). l, alla postspa,r-:
öre .(= 25 cents i Holland) ,och högst 90 banksreglelnenten har man trott sig böra
öre (, ,l 'shilling i England). Men icke ålägga posttjenstelnännen tystlåtenhet med
nog hä~'m~d: postsparbankei~na försöka att afseende på enskildes förhållanden till och
underlätta uppsamlandet af 'ännu smärre be- tillgodohafvanden' hos postsp,arbanken; detta'
lopp genom att beredvilligt understödja och naturligtvis. för att icke mången ~kal1 afträda i förbindelser med smärre sparinrätt- hållas _ från att göra 'insättningar på grund'
uingar, sådana som s {olsparkassor, fabriks- af den i synnerhet bland mindre bemedlade
och verkEtads-sparkasso~r, pennybanker o. och löntagare vanliga motviljan att låta det
dyl., hvilka få insätta sina lnedel på kol- blifva bekant. om eller att de ega' några
lektivbok i postspal'banken, och sjelfva af besparingar.
sina kunder emottaga nästan hur små beAlla de ifråga~arande postsparbankernas .
lopp, som helst. Dessutoni hafva alla post- ,lagar medg1jva åt qvinna och rninde1 årig (i
spal'banker - antingen redan infört eller åt- England »öfver 7, år») rätt att utan särskild
minstone förberedt bruket af sparkort och tillåtelse af målsman göra insättninga1 på
spaJ;märkeu, d. v. s. att postsparbankkonto- egen sparbanksbok;' blott den italie~ska
ren tillhandahålla grati~ små ( rutor inde- postsparbankslagen gör härvidlag det inlade pappersblad, som äro afsedda att' f yl- skränkande förbehållet: »såvida icke laglig ,
las med så många antingen vanliga post- målslnan sådant förbjuder.» Denna inskränkfrimärken eller Sä1 skilda sparmärken, att ning gäller (mer eller mindre strängt fordessas sammanräknad'e värde motsvarar det lnulerad) i alla postsparbanker för qvinnas
lagliga minimum fö-r insättningar; 'och .dy- och minderårigs rätt att gö1:a uttagningar'
lika fylda pappersblad (»spar~ol't~) emotta- på' sparbanksboken; men, lnålsmannen kan
gas på, postkontoren såsom klingande mynt -dock icke utan vidare uttaga medlen, utan
i stället föl' detta lagstadgade minimum. I, dertill fordras äfven bokegarens medverkan,
förbigående må framhållas, att äran af för-· såvida det icke, utrönes, att insättningarne
sta användandet af sär'skilda sparmärken (i tillkommit på olagligt sätt. _ D,en stora vig- '
stället för de för detta ändamål vida min-ten i af dessa .bestäm'melser inses lätt, då
dre lämpliga postfrimärkena) tillkommer en Inan betänker, hvilken betydelse särskildt
privat anstalt i Danmal'k, Horse'YltS HaancZ· hustruns sparsamhet har för de mindre beve'J"ke1 bank. I el1lighet med ett af postex- medlade familjernas· ekononliska väliård pedient Fabel' framstäldt förslag grundade och då man vet, att t. ex~ åtminstone rör'
nämligen denna d~n l febrl1ari 1880 en några år sedan omkring hälften af' "alla af
»l\tlärkesparkassa», som fick god framgång och den engelska postsparbiuiken utstälda spar·,
redan ,'ram~allat 'flere efterföljare i vårt bal1ksböcker, tillhörde qvinnor och mindersödra grannland.
. åriga. '
.
Maxil1~U/Y;~ för' ?"änteuärande t'illgocZoltafvande
J ag yttrade i det föregående, att äfven
varierar m'el1ali högst 300 p~ st. (i Eng- bestän~'tnelse1"na angående 1"llnfans höjd i
land) och minst 800 floriner (något öfver l 200 vi§s mån kunde räknas bland dem, SOln
kronor i Holland);' endast i Belgien kan åsyfta' att': begränsa postsparbankens verk.postsparbankens styrelse medgifva, inneha( salnhet - till- att tjena företrädesvis de minval:rdet af' en räntebärande behållning, som dre bemedlade klassernas' intressen. ,_ I all~
öf\Ter~tiger det eljest lagstadgade maximum postsparbanker är räntan den må nu.
(af 5 000 fr.). Just för att hestämmelserl1å vara genom lag bestämd (sågOnl i England,
rörande ett (räntebärande) lnaxhnum icke Holland och Frankrike) eller ej. (SåSOlTI i
11
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Belgien ','och Italien) - relativt låg, ofta! af 3 000 fr.. och deröfver först 6 m~llader
betydligt lägre än de räntesatser, som gälla l efter l1pp~ägning.
'
i samllla lands privata sparbanker. I Eng-Vi hafva· nu 'genom, betraktandet af några
land är postsparbanksräntan bestämd till af de vigtigaste lagbestänlmelsel'na rörande
llolnillelt 2 1/2 %, lnen den beräknas blott postsparhankerna funnit riktigheten - och
för hela p. 'st. och hela månader, hvarige' i någon mån äfven 'g~"anskat betydelsen nom den effektiva räntan icke i medeltal af den g-iflia definitionen, som lydde så,:
uppgår till mer äil ungefär 2 1/3 %; och Postsparbanken är en statsinstitution, som.
d'en högsta }'änta, någon postsparbank beta- utfärdar sparbanksböcker, på de'ssa' emottalar, öfverstigoer icke 3 1/2 O/o. ,Gfnom dessa ger insättningar och. verks,täller utbetalninlaga, räntesatser (hvilka för öfrigt Iner eller gal', af företrädesvis smärre räntebärande
nlindre noovändigg-öJ'as genom de jemförelse- penningbelopp, samt begag~al" postanstalvis' höga driftko~tnade..na) afhål1as i all- terna·i riket fåsom förmedlare af dessa för~
lllänhet från postsparbanken sådana perso- j bjl delser med den sparande alltnänheten. I
uer, S{)ln lätt kunna skaffa sig högre ränt~ denna definition nämnes afsigtligt ingenting
~elloln 'att' insätta sina Inedel i enskilda o III förvaltninge'n af de i postsparbanken
sparban}{fr eller genom deposition i banker, insatta medlen; denna uraktlåtenhet har
ilt låning till eliskilda 'personer o. s. v. Der- nämligen .sin grund del'i, att ingen. af de
eUlot har el'fal'euheten visat, att de mindre ifrågavarande postsparbankerna sjelf 1örvalbellledjade klasserna i alhnänhet fä,ta lnin· tar sparmedlen. ~Ian sklllle naturligtvis
dre vigt vid erhållandet af något högre nlycket väl kunna, tänka sig, att· en postränta än vid sparbankens lätta tillgänglig- sparbank - helst Oln den vore en fristå- .
het, den obetviflade tryggheten för insätt- ende, från ,po.stverket skild, ~tatsanstalt ningarna . o. dyl. (Sedan t. ex. ~ England ~jelf ombesörjde de insatta llledlens fruktpostsparbanken bÖljade konkurrera med de bargörande ; ID jn ett faktum är, att någon
eliskHda ~parbankerna, Ilar roedelbehållnin- sådan. postsparbank icke ännu finnes till g-ell på hval'je sparbanksbok ~ de sistnälndn åtminstone icke i Europa .. Postsparbank~r
betydligt ökats, - derigtmom att många nas aktiva placel'as vanligen i och af statsslJliirre insättare öfvergått till postsparban- anstalter, SODl hafva stöl~re eller mindre
ken,)
"
,
likhet. lTIed vårt riksgäldskontor, eller sonl
.Betydelsen af de låga räntesatserna ekas tillika äro ränte- och kapitalförsäkringsanytTerligare genom den olnständig-heten. att stalter'. I Holland, förvaltas dock postspar"
postsparbankerna i allmänhet icke verkst'älla bankens luedel af N edel'ländska riksbanken,
sina utbetalningar genast vid anfordran.: I i Belgien delvis af nationalbanken, delvis
de postsparbanker, SOIU hafva nationella spar- ! af en annan statsanstalt, la caisse des .debanksböc'ker, maste hvarje utbetalning före-I.pots et Jonsignations. Stundom placeras en
gås af llppsäguingel1s insändande till post- l·stötTe eller mindre del af medlen banklnässpal'bal1kelJs styrelse ·och öfversändandet af ISigt - i korta' papper, vL'xlår, ,förskott på
en betalningsorder, StUl1dOlTI äfven af pen- ,varor och vvarrants ID. m. - . äfvensom i
ullIgar, från densamma till det i uppsäg- lån lnot inteckIlingar, provin.sers, kOlnmnniiigen angifna postkontoret ' - och härtill ners och- vissa bolags obligationer o. dyl.
åtgå· alltid' någl·u dagar (i England högst lYren. alltid användes en del, StUl1dOlll den
10, inom Frankrikes kontinentala oml:årle allra största delen, till inköp af statens
högst B dagar ; i Holland är respittiden för egna obligationer (consols, rel1tes etc.); och
utbetalningarne best'änid' till 14 dagar, men man har. ytterligare velat befordra statsden kan på postsparbankstyrelsens }lemstäl· skullens placerande på' inländska händer
lan af konungen utsträckas ända 1111 6 må- genom att, utan besvär för sparbaliksböcnader). 'De tvällne post~paI'bankel', hvilkas kArnas innebafval·e, Här dessa så önska ellel'
sparbanksböcker äro lokala, hafva i sina Oln deras behållning stiger öfver det lagstadlagar den s. k. clause de sauvegarde eller ~ä- gade maximum, förvandla en större eller nlin.;
. kerh~tsklausnlen, hval'igenom respittinen sti- dre del af deras tillgodohafvanden till lörger i proportion till det uppsagda beloppets ~krifningar på statsskliiden, perpetuella räntor
storlek.' Endast slnå belopp (uuder 20 eller o. dy1., hval'järnte postsjJal'bankerna vanli.gen'
100 fr.) utbetalas genast :vid anfordran; åtaga sig att för egarnes räkning förvara de
utbetalning af" t. ex. 1 000 fr. och deröt'ver
förvärfvad'~ statsobligationerna, lyfta och .
sker först 2 ,Inånnder) utbetalning i Belgien på egarlles kontoll ~llföl'a räntebeloppen o. s. v.

så

7loppen af insättares b~b.ållning ställa sig
till lan5iets ytinnehåll och befolkningssiffra
, Efter, att nu' hafva kastat en blick på de - och. jemföl'a vi de tal, som ailgifva des.sa
utländsk~ postsparbankernas organisation, öf- förhållande}]", med motsvarande sifferuppgifvergår jag till att försöka i någon, mån ter från utlandet, synes det· vid förRta på-o
besvara frågan om önskvärdheten och Himp' seendet. som om vi i dessa hänseenden in·
ligheten af, att en dylik institution grundas toge en, OIn icke lysande, åtminstone rel(\,äfven i Vål~t land. Härvid måste då nöd- tivt ingalunda' dålig ställning. Vid slutet
vändigtvis uppmärksamheten i främsta rnm- af 1879 fnnnos, i Sverige, obei~äk~ade några
met fästas vid vårt nuvarande ~parbank- folkbatiker och andra bankineättningar ,med
väsendes beskaffenhet; till vårt besvarande sparkasse-afdelningar, '340 sparbanker lned
fram-ställer sig den frågan: kunna' de en- 565, filialer, således i allt ötver 900 sparskilda sparbankerna fylla landets behof af bankställen ; på ,754 000 sparbank~böcker
sparanstalter och motsvara de anspråk, som hade .delegarne 'en innestående behållning
i våra dagar 'böra och måste ställas på dy- af öfver 135 mill. kronor. Medräknar man
lika inrättningar? Svaret på denna fråga de 11 folkbanker, från' hvilka rapporter in·
måste,enHgt min åsigt, utfalla nekande. komlnit. till Statistiska Centralbyrån, så
Det ,'kan visserligen icke ett ögonblick fa.lla fans (1879) en sparbank för 13 045 invåmig in att vilja neka, att våra sparbanker, nare, och 1 262 qvadratkilom.; och om äfven
sådana d-e nu äro, hafva' utöfvat .en i hög sparbanksfilialerna medräknas", fans ett spargrad välsignelserik verksamhet; och det baukskontor för 4 999 inv. och 483,4:qvaskulle vara en tadelvärd orättvisa att icke l dratkilom. (ungefär, 4 1/3 sv. qv~d:ratmil).
tacksamt erkänna värdet af all den möda, Ungefär hvar' sjette person i Sverige är
alla de offer af tid o'ch arbetskraft, som' af innebafvare af en sparbanksbok med i Ine-'
enskilda: personer blifvit egnade åt dessa deltal en behållning af 181 kr. 12 öre;
allmännyttiga inrättningar. Vi älska ju om sparbanksmedlen fördelådes bland lanock att tro, att de pel'soner, som deltagit dets alla invånal'e, skulle byar ochel~ få
och deltaga i det materielt lönlösa spar- en sumlna af 29 kr. 82 öre. ,
banksarbetet, i det långt öfvervägltnde anMed afseende på förhållandet ,mellan spar·
talet af fall drifvits härtill af intet annat bankskontorens antal och landets storlek
~otiv än önskan att gagna samhället och sär-I, står Sverige väl tälnligen lågt på skalan
skildt dess mindre lyckligt lottade medlem- bland de europ.eiska staterna; men. total·
mar. Men - man kan för visso val~a en I summan af sparbanksmedlell är i förh§'llandi,
nyttig samhällsmedlem och 'gagna sitt fo- I till invånarean,talet elldast något under nH~
sterland utan att vara' sparbanksdirektör delmåttan ; och antalet sparbanksdelegare,äl'
eller principal; och det måste alltid, helst i Sverige jemförelsevis ganska stort, 'så att
: i ett land med den stora utsträckning och endast 'några få _l~nd -- och bland dem
ojemna befolkningstäthet, som Sverige har" Norge och Danmark - i det hänseendet
b~ifva en tillfällighet, om verkligen i ,hvarje komma före.' lYren fÖl~ att icke häraf för.kommun elle,r mindre landsdel,. som kunde ledas till en aJltför gynsam uppfattning af
hafva behof af en sparbank, personer finnas, sparsambetsdriftens 'UtveGkling hos vårt folk,
som hafva både vilja och förmåga att taga måste· man ihågkomma;·; att föreningsväsendet
sparbankssaken om hand och sköta den till blRnd' de mfndre bemedlade klasserna i'
. allmän 'nytta och belåtenhet. -Man jämföre vål'~ land (utom i nå~rå få större städer)
den ~ffi.ciella statistiken öfver vära spar- ännu icke hunnit, någon högre utveck·,
banker (t. ex. i Stat. Tidskr. 1881, h.. 2); lingsgrad, under det att mångenstädes i
det Skall ej behöfvas mycken ansträngning utlandet de' arbetande klassernas bespa,för a1 t,' finna, huru ojämt fördelade våra ringar ofta företrädesv'is användas till
nllval~~nde sp-arbanker äro i förhållande' till att försäkra sina -egare om de fÖl-måne r,
både befolkningsmängden i och ytinnehållet som'erbj~das af sjelfhjelpsför.en,ingar af·
af qeras verksamhetsområden. . Och det- många slag: Också har sparbanksväsendet
samma gäller (ehuru naturligtvis i olika hos .oss visserligen hunnit derhän, att man
grad) om de enskilda sparoankerna i alla allmänt inser och erkänner nyttan af att
land, d'er, ~dana finnas,.
hafva en sparbanksbok; men, till något så
Betrakta vi,' huru antalet af sparbanks- att ',säga förtroligare umgänge med sparkontoi; ochsparbanksbö'cker samt medelbe~ j bankell liafva de mindrö bem~dlade hos OS$
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i allmänhet icke hunnit. Och huru skulle Iallt i utlandet, del' denna fråga· gjorts ti'll
de väl hafvlt kUlulat allmänt <komma i ett föremål för behandling, är detta: att den
sådant förhallande ~ill de nuvarande spar-' säke1"het, 'staten kan erbjnd-a, är större än
hankerna, ,då de 'flesta af dessa icke äro - den, som -kan erhållas under det." gal~la"
och af helt naturliga skäl icke kunna vara sparballksystelnet; 'o'ch':nlan har"fr'iunhlUit,
~ tillg"ängliga för allmänheten mer' än hurusom det är af utomo'rde'ntHg vigt fÖl""
några tå, timnlar i veckan eller lnanaden. hela landets' ekonomi, att förtroendet till ~
Af de s!>arbn:l1kskontor, om hvilka bestämda sparbanksmedlens absolllta tryggliei icke' Då'"
llpDgifter .i detta hänseende inkomlnit 'till något sätt rubbas;; en enda enskild spar- ;,
Stat.. Oentralbyrån, både år 1879 endast banks obestånd kan lätt hafvå till följd ett
omliring 11 °/0 varit' tillgängliga alla dagar starkt baksla~' i hela sparbanksrörelsen.
(eller~lla söeknedagar) i veckan, 6 °)0 två För min del kan jag väl icke medgifva, att
å fYl~a gånger och 44 1/2 % en gång i vec- det alltid skulle vara mera lugnt att veta
kan. 12 .Q;o tva a tre gånger och 26~/2 % sig vara fordringse'gare hos staten än hos
blott, 'en, gång i månaden; dertill nästan enskilda; och den ekonomiska historien kan
alla. --..,-' med undant~g endast för sparban- nog lemna' åtskilliga bevis för den 'satsen,
kerria i några af de större städerna.-- blott att icke ens staten kall erbjuda någon abl a 2 tinfmar åt gången, och snart sagdt solut .säkerhet. Men betrakta vi vår'a inI regeln p'å ,'sådana timmar, som äro allt hemska förhållanden, måste dock å ena siannat än lämpliga åtminstone föl' kroppsarbe- dan erkännas, att vår svenska stat i ovantare-" Häruti, i de nuvarande sparbanker- ligt· hög grad kan göra anspråk på att få'
nas ,cjvårtillgänglighet, ser jag för lnin del åtnjuta ett praktiskt obegränsadt förtroende.
det starkaste skälet, hvarför inrättandet af Sveriges finansiella ställning är -:- oparmycket god, dess statslån
en postsparbank älven i vårt land, måste på tiskt sedt det varmaste ~örordaR. Det .är en af erfa- jemförelsevis föga betydliga och dessutom
renheten tyvärr otaliga gånger bestyrkt upptagna för produktiva ändamål; landets
sanning, .. att', »tillfål1et gör' tjufven» ; men skatteböraor äro, jemförda med de flesta
inan ,kan' lyckligtvis äfyen åberopa ,erfaren- andra lands -- och äfven med vederböl~lig
beten såso-m, stöd fö~' den satsen, att om hansyn • tagen till olika nation~lla resu,rser
verkligen g'oda tillfällen -el'bjudas de min;. - onekligen ganska måttliga; ochhvad
dre 'bemedlade att sätta små bespal'ingar i den politiska ställningen beträffar, kan väl
säkel'het,'1cke· minst för egarens egna begä;. ingeil på fllllt allvar neka; att, menskligt
relse1:" ech lockelser utifrån, sä lemnas icke att döma, få stater kunna i det hänseendet.
häller- :dessa tillfällen obegagnade. De fat- med större förtröstan gå framtiden till möte.
tigap8 klasserna i England hafva alltid - Med ·ett :ord:, nog kan svenska, staten el'·
och utan tvifvel med rätta - ansetts fögå bjuda sina fordringsegare så stor trygghet,
böjdä' f 01' -sparsalnhet ; men sedan postspar- som nästan' öfver hufvud ka~ ernås i, denna '
banken inrattades~ ,har denna dock ~ på vexlingarlles verld.
,Bet~'akta vi nu å alld;ra sidan, hvilken
en . tid af 20 år .- företrädesvis bland
dessa:' ,samhällsklasser förvärfvat' omkring säkerhet mot förluster, våra enskiida spartvå milUone~~ insättare" und,er det att de banker kunna erbjuda sina delegare, så finna
gamla sparbankerna på omkrin~.60 år förut vi, att graden af denna säkerhet bestä~mes
icke "hunllo längre än till 1 60_0000 del- dels af sättet" för sparbanksmedlens (inclll'egare. För att taga ett exempel ä(ven sive den vanligen föga betydliga reservfonfrån ett lan~, hvars invånare sedan gam- dens} placering, dels också af beskafi'enhe·
mait haft anseende för sparsamhet, må näm- ten och värdet af det -ansvar, som di'abbar
nas, att' den årliga tillvä~ten i antalet spar- sparbanksstyrelsen, ifall sparba~ken råkar
banksböcker i Frankrike länge höll sig. kring i förluster (t. ex. genom 'tjenstemäns oär..
100 000;' men efter 1874, då hr de Malarce lighet). Såsom b,ekant är detta ansvar just
och andrå liktänkande män började atf i icke i alhnänhet riktigt kl!trt formulel'adt;
stort organiseta skolsparkassor oeh andra och det torde· öfver hufvud icke vara skäl
sparinrä~tningar af åtskilliga slag, har den att alltför mycket bygga på detsamma såårliga siffran för nämda tillväxt mer än för- SOln grund för d~ inJleståendesparine~lens
dubblats.
trygghet. Lyckligtvis är det jlt oc.kså enEtt 'skäl fÖl' inl~ättandet. af en postspar- dast.i sällsynta undantagsfall, som -det visat
bank; som ·har blifvit starkt betonadt öfver- sig, att oärl~ghet egt rum vid bokföl'ingen
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eller förvaltningen. Men äro sjelfva säkerhetshandlingarna fullt betryggande) äro våra
sparbankers inedelväl placerade ,?' Svaret
på den frågan utfaller mycket olika icke
blött för särskilda sparbanker, utan äfven
för olika g?4upper af sådana. Såsom allmän
regel torde gälla, att de stö?"re sparbankerna,
särskildt .de, som hafva sina hufvudkontor i
våra stör1/te' städer, hafva 'sina Inedel placerade på ett Iner eller mindre mönstergillt
sätt; äfven förhållandet mellan lätt realiserbara säkerhetshandlingar och sådana, som,
fastän fullt betryggande, dock fordra längre
tid -för att realiseras, är i allmänhet i dessa
sparbanker fullt eller åtminstone ganska
nära tillfredsställande. Så t. ex. hade år
1879 såväl stadens som länets sparbank
här i Stockholm omkring 45 % af samtliga lnedlen placerade i statens, kommllners
eller hypoteksföreningars obligationer och
förbindelser - och 48 a 49 % i goda inteckningar. Samtliga sparbanker, i hvilka
delegarnes behållning uppgick till
1 000 O~O kr. (i hvarje sparbanlr), hade
plac~rat 19,42 % af sina medel i publika
obligationer, 4,29 % i aktier och jernvägsobligationer, 47)41 olp 'i inteckningar, 18,48
%
i lån mot borgen. Deremot hade de
små sparbankerna med hval'dera 100250 000 kronors delegarebellållning blott
"3)32 %
af medlen i publika värdepapper,
1,27 % i jernvägsobligationer och aktier,
31)12 % i inteckningar - men 56,17 % i
. reverser med borgen; och i några af de ännu
smärre sparbankerna bildade skuldsedlarne
med borgensföl'bindelser öfver 90 0/0 afsamtliga
säkerhetshandlingar. Häri (i borgenslånens
alltför öfvervägande betydelse för de sn1äl're
sparbankerna) ligger, enligt min åsigt, vårt
nuvarande sparbankväsendes sårbaraste punkt.
Icke som skulle borgensförbindelser under
alla oms t ändigheter vara fÖI'kastliga; det
är t. ex. alldeles obestridligt, att de
Schulze-Delitzsch' ska föreningarne i Tyskland och Österrike, som ,göra ett vidsträckt
bruk af borgenssystemet, i det stora hela
äro mycket solida och verkat ofantligt nlycket godt. Men der är bor~ensväsendet så
att säga systematiskt ordnadt; föreningarnas
Inedlemmar äl~O alla solidariRkt ansvarige;
endast föreningsmedle.mmars borgensförbindelser antagas, och för skuldförbindelserna
begagnas i allmänhet den sti'änga vexelforluen. Ho.s· oss är Dorgensväsendet så osystelnatiskt som lllÖjligt; man skaffar sig
bJrgesmän, när och hvar man kan, och det
Nat.-Ekon. Fören.,

Ttd81~,.ift 1881.

II.

tor:e. Just -i~ke vara l'egeln, att den, ..som
går· i borgen för ann~n person, 'gör detta
derför, 'att han eger speciel känl1edoln om
dennes kreditvärdighet. Dessutom äro borgenslånen i sparba~kerna mycket ofta stäida
på afbetalning af' 1/10" årligen, dock så) att
sparbanken kan när som helst uppsäga lånet
till inbetalning inonl mycket kort tid.
Skulle sparbankerna af en eller annan an.'
ledning behöfva att göra ett vidsträcktare
bruk af denna uppsägningsrätt, fruktar jag,
att detta icke skulle' aflöpa' utan stora för-,
lust,er .icke endast för borgesmännen, utan
äfven för sparbankerna' sjelfva.
Oaktadt hvad som nn blifvit f~~amhållet
torde dock »stat,ssparbankens större soliditet» icke hos oss k6mnla förr än i andra
rummet såsom skäl för inrättandet af en
postsparbank - och först långt efter det
redan anförda afgörande skälet, att vi behöfva flera och lättare tillgängliga sparbankskontor. För öfrigt kan det hos oss
lika litet som i utlandet blifva fråga om,
att postsparbanken skulle undantränga de
galnia sparbank€rna. Tvärtom måste det
blifva en uppgift vid den eventuella organisll.tionen af en postsparbank, att denna
icke skall göra de gamla sparbankernas
verksamhet' öfverflödig, utan att man måtte
åstadkomma en arbetsfö14del~ing, så att de'
enskilda sparbankerna i regeln få behålla
shia gamla kunder, under det att postsparbanken hufvudsakligen dl'ager till sig nya
insättare eller åtminstone endast sådane,
som haft mycket srnå belopp innestående i
någon äldre sparbank. Och detta är en
uppgift, SOl11 ganska lätt bör kunna' lösas ';
i utlandet hafva de enskilda sparbankerna
i alhnänhet efter postsparbanks öppnande
endast InOlnentant gått 'något tillbaka för
att snart åter gå säkert om ock långsamt
fr~måt vid sidan af den hastigt växande
postsparbanken.
Såsom ett ytterligare skäl för inrättandet af en svensk postsparbank skulle kunna
framhållas, att skapandet "'af ett inhemskt
fondsystem derigenom skulle i hög grad
underlättas. Jag torde emellertid så Inycket· mindre behöfva nu orda' om nyttan af
ett ,sådant inhemskt fondsystem, som denna
flera gånger blifvit framhållen och förfäktad vid våra riksdagar - särskildt förträffligt i Första kamm'aren af hr "bankdirektören Wallenberg. Icke heller bÖl' jag
upptaga tiden med att söka skildra postsparbankens inr~ organisation, bokföringen,
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kontrollåtgärderna m.' m. dyl. Onl, såsom 5 a 10 öre. ~ Det är då alldeles omöjligt,
jag har anledning att fÖl~mo'da, en postspar-· så ,vidt man vill undvtka stora kostnader)
. bankskolnite snart nog kommer att tillsät- som slukade llPP hela besparingen och förtas, blir det naturligtvis en af densammas störde affären, att åt deras tillverkning egna
'uppgifter, att i och. för det förslag, den någon större OlnSOl'g. , De skl;l1le ej bli/va
kommer att utarbeta, tillgodogöra sig all i mera konstnärligt· utföl'da än våra 3~ och
utlandet redan vunnen erfaI'enhet äfven i 5-öres frimärken, hvilka, SåSOlll hvar och
sistnämda ilänseendel1. Här torde det vara en vet, kunna af hvilken Iltograf. soin hels't
nog att påpeka det sakförhållandet, att så noggrant eftel'bildas, att man omöjligt
kontrollapparaten t. ex. i den engelska post- kan skilja de 'äkta från de falska. Nu ligsparbanken har, om också skäligen inveck- ger emot fÖl'falskandet af frimärken ett ganlad" visat sig så säker, att postsparbankens ska kraftigt korrektiv i den omständigheten,
förluster genoln tjenstemäns oredlighet un- att frimärken icke kunna användas såsom .
der. de senaste åren icke uppgått till mer gångbart ·bytesmede1. Frestelsen att förän en bråkdel af ett öre på hvarje 1 000 falska dem är icke särdeles stor, då deras
~ årliga omsättningar.
användning inskränker sig till att fästas på
Med afsi~t har jag här icke alls inlåtit bref och deras förfalskande följaktligen icke
mig på den frågan, huruvida det icke skulle kan inbringa något större belopp. -Jag vill
vara lämpligt att, om en svensk postspar- i sammanhang 'härmed nämna, att det inom
bank kommer till stånd, .denna sattes i för- vårt -postverk gällt såsom sträng regel att
. bindelse med en ny, äfvenledes staten till- noga hålla emot hvarje försök att få frihörig, lif·, ränte., och kapitalförsäkrings- märken invexlade i postkassan, ty i och
anstalt, som skulle vara afsedd företrädesvis med detsamma blefve' frimärkena gångbart
för de mindre bemedlade klassernas behof, mynt och lockelsen att förfalska desamma
således med endast låga maxima för försäk- ökades. Sparmärkena åter, som skulle kunna
ringsbeloppen. D~nna fråga är nämligen klistras upp på en vanlig tom sparmärkel~edan i och för sig så vigtig och kan ses bok och från förevisningsdagen skola inbringa
från så många sidor, att den torde fÖl'tjena ränta, torde få· vidsträckt användniug och
att en annan gång u'pptagas till. särskild omlopp. De blefve det· aldra beqvämaste,
behandling i den national-ekonomiska före- skiljemynt i. verldeu. Derföre kan det syningen. Men huru än frågan om statsför- nas för d~n,som icke närmare känner'
säkringsanstalten kommer att besvaras och organisationen .af dessa anstalter, såsom
lös:a:s, tror jag mig våga nu till sist uttala skulle det· vara lIl.ycket svårt att i detta
den öfv'ertygelsen; -att den regering och den hänseende undvika' falsarier; Ett postspatriksdag, som· gemensamt skänka vårt land banksverk~ som utfärdat sparmärken för
en postBpa1"bank., i· framtiden -komma att för t. ex. en million kronor, .kan, när det afdenna handling med tacksamhet nämnas slutar sina räkenskaper, komma under fund
bland dem, som kraftigast bidragit ått främja med att till detsamma inströmmat sparmärfo~terlandets väl.
ken för en inlösningssumma af två lnillloner
kronor, förutom räntan. Huru Rkall' man.
Med anledning af föredraget yttrade sig: skydda sig mot sådant? Frågan ställer sig
Herr Hans Forssell: Jag skall anhålla att sålunda: Är den fara, 'som förefinnes föl'
till den ärade föredraganden få rikta ett förfalskning af sparmäl'ken mycket stor och,
spöl'jsmål, som han med sin djupa insigt i å andra' sidan, .äro fördelarne af sparmärken .
ämnet torde hafva godheten besvara. Det af synnerlig betydenhet? Ligger det månne
rör.er en detalj, som för den, som icke är i nöjet att få klistra upp sparmärken i .en
fullt hemmastadd i ämnet; 'alltid måste fÖl'e- bok en så mycket större lockelse till sparfalla egendoml~g,' nämligen sparmärkeväsen- 'samhet) att- den kan vara värd den risk,
det. Jag ville fråga honom om fördelarne I som man' p.å samma gång löper i afseende
och olägenheterna häraf.
För den som·å sparmärkenas förfalskning. Det är ju.
. något närmare tänker på denna egendomliga antagligt, att den, som köper 5- och lO-öres
formation ligger det antagande nära till sparniärken för .att klistra upp dem i sin
hands, att sparinärkeväsendet skall vara ut- bok, lika' bra kan samla sina 5- och 10satt för .ganska stora faror.. Sparmärkena, öringar i lergökar och andra sparbössor.
om de skola göra någon nytta, måste natur.. Och den kraftiga lockelse att samla. af de .
ljgtvi! vara utfärdade på· mycket små belopp, små tillgångarne, för att få presentera sina
I
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besparingar i sparbanksinrättningen - kan inlösen: . Med ett ord - de Malar'ce gÖl"
den ej vinnas på gamla viset' lika bra som en fullständig beräkning öfver de kostnader,
som staten -skulle få vidkännas genom tillpå det nya?
.
verkning af spal'ko-rt och särskilda sparmär..
Herr af Petersens; Jag är herr presi- ken, och kommer till det l'lesultat, att stadenten. Forssell tacksam, för det han väckt tens förlust på affären blifyer så godt SOln
uppmärksamheten på en af de kanske sva- ingen. Jag är icke i tillfälle att, såsom
g'aste :punkterna i denna fråga, nämligen jag kanske 'bort, ll~ lemna en' mera det~l
på det i åtskillig a länder gjorda f~rsök att jerad redogörelseöfver de l\lalarce' s beräkgenonl s. k. sparmärken åstadkomma ett ningar i "etta hänseende, men" som sagdt,
uppsamlande af mycket sn1 å belopp. Dylika resultatet. af dem ä~'" att statens. förlust på
försök hafva blifvit gjorda i England, Frank- tillverkning af sparmärken 'blifver ytterst
rike och Belgien samt på sista tiden äfven ringa.
i Nederländerna och Italien. Herr presiHerr Le:ffler: Såvidt jag rätt uppfattade
denten Forssell fäste uPPlnärksanlheten derpå,
. att, ifall man sökte uppväcka sparsalllhets~ herr presidenten Forssells yttrande, v'ar 'del'i
lusten genom att tillåta insättning i post- ej fråga om kostnaden för införande af sparsparbank :tf vanliga postlnärken, faran för' märken eller huruvida särskilda märken eller
falsarier blefve mycket stor, bland annat vanliga frimärken vore att för sådant ända'
derigenom att sådana personer, som agde mål föredraga, utan hans mening var att.
lätt tillgång till sådana märken, såsom exem· säga, att öfver hufvud taget hvarje använpelvis tjenstemän å större ko~tor och" äfven' dande af dylika märken skulle vara förenadt
postkontor, skulle blifva frestade att tillegna med så' stora olägenheter, att dessa vida
sig dem för att uppklistra' dem på sparkort öfvervägde den praktiska nytta, som derlned
och sålunda göra insättningar i postsparbank. afsåges. Tillr..en början vill ja.g då anmärka,
Detta är en eventualitet; sonl blifvit förut- att sjelfva postsparbanksinstitutionen såsom
. sedd nästan öfverallt, der 'detta nya system sådan hvarken står eller faller med an vän~
me,d sparmärken blifvit iakttaget, och bland dandet af spal'märken; . de utgöra vid denannat i Frankrike.. Herr de lYlalarce har samma blott en obetydlig detalj. Vidal'le
i -det hänseendet varit mycket förutseende. vjll -jag erinra derolll, att dessa lnärken icke
. Han hal' insett, att onl lnan tilläte, att van- i något land löpa lTIed ränta. . De blifva
liga postmärken finge användas såsom s,par- räntebärande och inlösas först sedan de bliflnärkell, sådant lätt skulle kunna föranleda vit insatta i postsparbanken., Detta gör att
till underslef. Detta är' anledningen, hvar- deras användande såsoln skiljemynt antagliföre han i sitt systelll l'ekOllllnenderat- an- gen icke kommer att få den utsträckning,
vändandet af särskilda sparlnäl'ken, som till som herr presidenten Fors'sell befarad'e.
uts~endet på ett· bestämdt sätt skilde sig
För öfrigt må g'erna erkännas, att Dian
från postmäl'kena. Vidare har de Malarce härutinnan ännu icke hunnit vinna någon
ingått i en mycket nog~rann beräkning, större erfarenhet, alldenstund det är först
huruvida det skulle lnedförn någon större nyligen, som·. dessa' sparmärken börjat an. förlust för statsverket att tillverka sådana v.ändas. Såsonl jag redan nämnt, gjordes
sparmärken ; och han har .i det hänseendet början del'Illed i England i slutet af fÖl-ra
kommit till ett ganska l11ärkeligt resultåt. ål'et; och i Dannlark hade luan något tidigare
, Han har visat, att uppoffringen för stats- börjat använda delll ehuru i annan fornl.
verket, om det utan särskild godtgörelse för
tillverkningskostnaden. tillhandahåller särHerr Arnberg:' Om jag rätt fattade herr
skilda sparmärken jelnte sparkort i allmänna presidenten ForsseUs' y,ttrande, afsågs. der. rÖl'else.D, blifver ytterst obetydlig, 'snart Ined att uttala betänkligheter emot en desagdt ingen. Ty först och främst repre- talj vid, postsparbanksinstitutionen, nämligen
sentera de lltelöpande spal'lnäl'kena, sonl användandet af sparmärken ; och han anännu icke blifvit uppklistrade och inlemnade lnärkte dervid, att den lätta omsättningen
i bank, ett betydligt belopp, hvar~ stats- af dylika märken medförde fara för deras
verke,t skördar l'äntevinst. Och vidare an· förfalskand'e i större skala," helst som de
tagel~ de Malal~ce, att en icke obetydlig del med sitt ringa värde icke kunde tillverkas
af tillverkade och försålda sparmärken gå med den noggranhet 'och konstnärlighet, som
förlorade, innan de hinna pl~esentel~as till till förebyggande af. en sådan fara vore af
N
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·nöden. Denna anmärkning synes mig visHuru .stort värdet af en sparmärkesinserligen i hög grad beaktansvärd, OlD också rättning är, låter sig,' såsoln redan blifvlt
dess vigt och betydelse först genom vunnen nälnndt, svårligen på förIland beräknas;
e.rfarenhet i saken kan till fullo utrönås. men jag trol', .att det är lnycket stort och
1\le11 jag ber att få fästa uppmärksamheten att ett försök dermed väl vore lnödan värdt
på att den jemförelse, som herr presidenten i trots af såväl det framhållna äfventyret
Forssell uppställde mellan sparlnärken och af förfalskning SOUl af arbetet och besväret
v~nligt skiljemynt, såvidt jag kan finna, för postförvaltningen.
. icke är fullt exakt; ty under det att man
Herr FOI-ssell: J ag vill alldeles icke
vid en undersökning om skedd forfalsknlng'
endast med största svårighet kan' få' utrönt, hålla strängt på den anmarkning, jag nyss
från bvem ett vanligt skiljemynt, som be- uttalade. Den afsåg egentligen att få uppfunnits falskt, kommit, kan man der'emot på lysning om den el'farenhet, som, el).ligt lIvad
grund af anteckningarne vid postsparbank jag antog, vunnits i saken och' som de heröfver skedda insättningar lätt· få reda på rar, SOI11 derlued sysselsatt sig, i sådan
hvilken som dit inlemnat det sparmärke händelse bort känna till. Ty Oln denna,
,undersökningen gäller. Och denne person sak kan man icke komma till visshet blott
står i ansvar för sparmärket om det befin- .genom att l'esonnera a priori. l\tlen jag
nes vara falskt, en upptäckt, SOln alltid förr vill dock fästa den siste talarens uppmärkeller senare och om icke förr vid den cen- samhet på, att faran för dess~ sparlTIäl'kens
'trala bankanstalten måste inträffa. Faran användande, innan de blifva uppklistrade å
för förfalskning af dessa lnärken synes mig sparkorten, iqke är så ringa, som han tyckdel'före betydligt mindre, än om de vore tes föreställa sig. Jag tänker, nlig, att,
likställda med vanligt skiljemynt. En för- dessa märken skulle få en vida större mark·
falskning af dem kan icke,. fortgå länge. nad än våra vanliga ,frimärken hittills haft,
Herr presidenten Forssell frågade, om nyt- emedan de medgifva en mera direkt antan af dylika sparmärken vore så stor, att vändning för ekonomiska ändalnål. En karta
den uppvägde fallan för deras förfalskande sparmärken, som jag köper i eil kryddbod,
i större omfång, och hvarföl'e man icke lika kan jag nämligen använda såsom bytesIneIätt kunde' spara ett antal mynt, utan att del utan att uppklistra dem på sparkort.
förvandla dem i sparmärken ? Denna fråga De blifva sålunda ett slags skiljelnynt.
är svår att pO,sitivt besvara, men klart sy- Hvilkeri som helst kan uppfästa dem å spar·
nes 111ig, att svaret lnåste blifva detsamIna, kort ochderIned i postsparbank när som
som på alla andra frågor, hvarför det är så helst tillgodogöra sig det värde, de repre·,
önskligt att sparba~kel-na må va~a så många sentel'a.. Så är ,deremot icke förhållandet
och lätt tillgängliga som möjligt. Man kan med frimärkena. J nst den .omständigheten,
ju t. ex. säga, att om e,n sparbank är öppen att dessa sparmärken kunna få en för den
för insättare endast en gång i månaden, stora allmänheten nyttigare .användning, gör
det dock icke' bOl'de vara af någ'ot väsent- dem, enligt min tanke, mera farliga och
ligt inflytande, då insättaren ju kunde un- mera egnade för efterapning.
Huruvida
der denna tid sjelf förvara sina besparingar. det för öfrigt är så mycket större lockelse
Och likväl lär all erfarenhet) att ju oftare att klistra upp spar111ärken än att lägga 5sparbanken är tillgänglig, desto rikare flyta och lO-öringar i sparbössor, vet jag icke.
besparingarna till densamma, och anlednin· "Det kan hända~ att det, blifver modernt till
gen nlåste, vara, att end'ast så den städse en tid. lYIen en tid var det äfven mycket
till hands varande frestelsen med framgång modernt att salnia i sparbössor. Har jag
kan bekälnpas. Det" är ~lart, att om en samlat 5· och lO-öringar i en sparbössa, är
person' har hopsparåt tio slantar af 10 öres det visserligen för mig en lätt sak att slå
ValÖl\ Inell i sparbanken, icke får sätta in! sönder sparbössan och i stället sätta af mtd
mindre belopp än toIf sådana, så· kan fl'e- I penningarne på krogen. 1\1en det är icke
stelsen att göra öfver med de tio slantai'ne heller svårt att taga spal'lllärken från kol'komlna, innan han bunnit få ihop de åter- tet och vexla dem på krogen, så att säkerstående två. Och -sålunda stryker hela bespa- beten är, eI;lligt. min tanke, lika liten i
l-ingen. Hade han deremot förvandlat de tio båda fallen. Det är endast erfarenheten,
, slantarne isparlnärken, då frestelsen kom öfver som här kan fälla utslaget; och jag har
4ono~, så hade llledlen r~dan varIt ~ s~kerhet. framkastat detta visst icke emot systemet
I'

13 i allmänhet, utan blott i afseende å en Ii- ! en 111ans~lder kanske till en hel milliard
ten. Jetalj.
i kronor -- hvad gör då den svenska staHerr ordföranden behagade tillåta, att! ten ? Jo,. den lånar för' att lånaJ d. v, s.
jagännn något litet sysselsätter mig med Iden npptager lån för att derigenolll bereda
detta ämne.'. Då vi äro ett sällskap, som I tillfälle för. andra att lätt placera sil1~ peuskola' behandla nationalekonomiska ftågor I ni,ngar. Och detta, som för deln, hvilka
hufvudsakligen från. teoretisk synpunkt, och I få sina penningal~ sålunda placerade, nog
det för fÖl~eningen kan vara af intresse att är en mycket förträfflig sak, blifvei~ föl'
få en diskussion rÖl~ande nu förelig'gande 'svenska' staten en anledning till att, såsom
ämJ;le i gång, skall jag anhålla att få yttra mellanhand och ansvarig föl' de insatta
några ord· om postsparbankers ~eori och medlen,· i sin ordning placera ut desannna.
dervid gå frågan så nära på lifvet som Långt ifrån således, att den svenska staten
lDÖjligt. Det är egentligen en sida af ~a- skulle kOlnma att få se ett slut på sin
ken, på 11vilken jag då skulle vilja fästa skuldsättning, skall den i stället få en
.uPPDlärksalnheten, utan. att för närvarande I ständig skuldsättning såsom en väsentlig
vilja uttala någon bestämd mening derol!l. uppgift för sin verksamhet.
Den del af frågan, på hvilken jag nu syf-! Om de pl'aktiska följderna af en posttar, är 'särskildt för vårt land af mycket sparbankskassas inl~ättande vill ja.; icke nu
stor betydelse och förtjenal' att noga öfver- uttala mig. Man kan jn tänka sig) att d~n
vägas, emedan vårt. land i finansielt hänse- svenska staten skulle på ett praktiskt sätt
ende så skiljer sig från .andra länder, att kOlnIna att placera penningarna; men det
införandet af postsparbanker här, enligt min k-an också tänkas, att den komlne att göra
öfvertygelse, kan betyda en väsentli~ ka- det, illa. Det beror på komlnande tiders
Taktersförändring i hela vår finanspolitik, representationers beslut. Huru som helst
under det att desalnma i England, Frank- kO~111ner staten att. få till sin uppgift att
rike och Belgien icke utgöra annat än till- ständigt vai'a skuldsatt. Oln de lltsigtel',
lä111pning af ett under århundraden' utbil- svm en sådan förändring j det finansiella
. dadt . finansielt system. Betrakta vi något systemet kan komma att bära i sitt sköte
närmare den svenska statens skuldsättning vill Jag icke yttra mig. .Jag vill endast
och de principer, på hvilka den hvilar, så framställa den frågan, huruvida det icke
finna vi, att svenska staten skuldsatt -Sig för en postsparbankskassas inrättande kunde
icke' för att· skuldsätta sig, utan ·för att användas· en form och anordning, som nåbygga jernvägar. Detta äl~ en grundsats, got mer fogade sig efter. våra hittills beS0111 den svenska representationen myc~et stående
föreställningar onl statens verk'starkt håller på. Och - såsom bekant - samhet. Och jag vågai~' i sådant afseende
är det en mycket stor del af denna j~epre- helnställa, om det icke vore möjligt att, i
sentation - jag vågar till och med påstå stället för att inrätta en statens postspar·
dess m~joritet - SOln lefver i den öfver- bankskassa, låta statens anstalter, t. ex.
tygelsen, att vi böra sluta att bygga jern postståtionel'na, tjenstgöra såsom sugrör fÖJ
vägar, betala våra skulder och blifva skuld· enskilda sparbanks.inrättningar" och 01n icke
fria.· -Den tanken, att man skulle taga upp detta vore ett sätt att lösa .frågan, . som
statslan för att hafva statslån SåSODl ett mera öfverensstämde med våra förhållanden,
essentielt moment i statens verksamhet, har än de engelska ~ch franska postsparbanksicke llittills vunnit burskap i Sverige. Vi system~n samt om lnan emot en sådan anhafva föl' l1ärvarande en statsskuld på om- ordning skulle behöfva hysa några väselltkring 239 millioner kronor, och vi tänka liga betänkligheter i afseende på kontrollen
oss att om 40 år vara skuldfria. Men om eller i annat hänseende.
svenska staten skulle anlägga en postsparbankskassa,. hvilken .enligt föredragandens
Herr Leffler : Jag ber att ännu en gång
definition är en statsinsättning, som har få återkomma till den hnmärkning, SOln af
till syftelnål att befordra sparsamhet, och herr presidenten Forssell först framställdes
om vi sålunda önska, att n1edlen, S0111 till i fråga öm ~ nyttan af sparlllärken. Såsom
kassan inströmnla, måtte växa högst betyd- jag redan llälnnt, är den erfarenhet, som
ligt, så att de från att till en början uppgå derom vunnits, ganska ringa. Men, enligt
till förslagsvis beräkIiadt 200 millioner hvad jag har mig. bekant, är denna erfakronor' snart b~stiga sig till en half, inom renhet likväl alls icke dålig; och man har
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icke hittills försport, att sådana förfal skning'ar blifvit begångna, som af herr presidenten Forssell, såsom Jag villigt medgifver, icke utan allt skäl befarades.
H vad åter angår den tanke, som nu senast' af samme ärade talare framkastats,
att i stället för inrättande af en särskild
statsinstitution för ändamålet låtapostkontoren i l'iket tjena såsom filialer _för ae en·'
skilda sparbankerna, kan jag visserligen
icke finna, att något teoretiskt skäl talar
deremot ; men deremot kan jag upplysa, att
i detta hänseende finnes vunnen e11ar·enhet
att åbel'opa. Liknande 'försök hafva nemligen skett i Tyskland' (Rhenprovinserna),
Holland och Frankrike, öfverallt dock med
så liten framgång, 'att man öfvergifvit dem
såsaln fullkomligt misslyckade~ Huruvida
det skulle lyckas bättre i Sverige, lemnar
'jag' del'hän; 111en med sådana exeulpel för
ögonen försöker man väl icke den saken
lned så gladt Inad; och jag föreställer
nlig, att man· då skulle långt hellre vilja
, g'61'a försök lned sådana postsparkassor, som
i utlandet lyckats ,'väl. ,
'
Beträffande fragan om' statens skuldsättning, så är det ,väl sant, att inrättandet af
en postsparkassa under statens garanti skulle"
hafva till påföljd, att statens skuldsättning
blefve perpetuel. lYlen äfven Oln eli· och
,al~llan af våra lagstiftare skulle hysa den
åsigten, att Sverige så slnåningoln bör göras fullt' skuldfritt, vågar jag dock hemställa,
om det verkligen finnes någon utsigt, att
luan' någonsin skall kunna komma derhän.
.A.1' det icke snarare att antaga, att nya
uppgifter skola efter hand fraInträda och
taga statens verksamhet och, kredit i anspråk? Och dessutoln är det väl icke nöd·
vändigt, att staten skall utfärda obligationer
för alla inflytande sparm"edel; staten skall
visserligen ansval~a' för dem, lnen dell kan
placera penllingarne' på mål1g'ahanda sätt så,
att den för dem har full säkerhet. Så t. ex.
finnas en lnäng~ kOlnnluner i landet, hvilka
förr eller senare kOlnma att behöfva upptaga
lån. Dessa komlnuner erhålla tillåtelse att
utgifva obligationer; och del' funnes då ett
förträffligt tillfälle att placera en del af ifrå·
gavarande nledel. För öfrigt tJ'or jag onl jag skall, våga att här uttala min en·
skilda mening -- att det alldeles icke vore
skäl att dessa medel placei'ades i och genom
riksgäldskontoret, utan att det vore'lämpligare att de öfverlemnades till' riksbanken
f(jr att delvis bankmässigt användas-

Herr G'renander: Jag skulle vilja säga
några ord till instämmande uti hel'r presidenten Forssells anmärkning mot sparnlärkena, att de skulle ,kunna komma att användas såsom gångbart bytesmedel. Att de
verkligen skulle komma att det göra, synes
alldeles oförnekli~t, och det kan 'väl härvidlag endast blifva fråga,. onl det skulle
e~a rum till större eller mindre belopp.
Härom kan naturligtvis blott erfarenheten
gifva upplysning. Jag har hört uppgifvas
och, nämner, utan att sjelf vilja stå för
denna uppgift, att i vårt land för närvarande cirkulel'a, egentligen vid försändande
från ort till annan af mindre belopp pen-,
ningar uti bref, såsom skiljelnynt, frimärken till ett belopp, som ställer sig omki·ing.
ett par hundra tusen kronor. Och, detta
ehuru allmänheten icke eger laglig rätt att
någonstädes få dessa märken invexlade mot
gångbart lnynt, och enda tillfället, då så,
dant genom postverket sker, är vid utbyte
af portofrimärken å högre belopp lnot sådana å lägre, då öfverskottet lelnnas kontant. Om man nu i landet ,inför ännu ett
slags märken, visserligen icke afsedda att
sättas, på bref såsom porto, men hvilka
der.emot hafva en långt betydelsefullal'e och
mera omfattande användbarhet - är det då
icke. troligt, att de såväl sonl mer eller
mindre fullklistrade sparkort skola till kanRke ganska betydliga belopp komma att begagnas, icke blott på samlna begränsade
sätt, utan ock i öfrigt såsom skiljelnvnt i
de~ dagliga handeln och vandeln, och sålunda mot sitt afsedda ändamål?
Då herr af PetersellS upplyser, att i
Frankrike staten beräknas icke skola komma
att göra förlust på tillverkning och till·
halldahållande af sparlnärken, bland ~nnat
på den grund, att vissa belo pp utlemnade
sparmärken .beräknas icke skola återkomUla,
utan förstöras eller borttappas, så kan lnan
vid detta skäl för sparlnärkena, hvilkas
ide, likasom hela 'postsparbankens, måste
vara, att state~ på detta, sätt vill hjelpa',
individerna att tillvarataga sina små besparingar, icke undgå att tänka på det
tveeggade svärd, som, något obetänksamt
bandtel'adt, hugger sin egen förare i
pannan.
.
Herr presidenten Forssell frarnkastade i
sitt senaste anförande den tanke, att, så·
som han' uttryckte sig, begagna postans.talterna såsom »sugrör» "fÖl' enskilda sparbanker. lYIånne icke e'lnot denna' tanke 'ställer

l.

15 sig den "princip, sonl icke ostraffadt frångås, att· lnan icke bör låta statens organ
tillika blifva organ för enskild verksamhet?
Och månne icke
sådan anordning lätteligen skulle kunna hos den klass af mindre
'bemedlade och mindre bildade, för hvilka
dessa »sugrör» egentligen skulle vara af-

en

sedda, åstadkoll1ma den oriktiga föI:eställ·
ning, att staten, som genom sina tjenste·
män mottoge medlen, också för dem stocle i
garanti, med de flerfaldiga olägenheter) 80111
af en sådan oriktig föreställni,ng ',skulle
kunna uppkomma.

Föreningens sammanträde den 14 December 1881.
Ordföran(le: Herr Generalen
.Till ledamöter af föreningen invaldes:
Herr Kammarherren Eugene. van B1"1·enen.
~
Kamrer S. Petersen.
» Kassör F. Wancke.
»
v. Häi'adshöfding Abr. G. Rehn:
»
Fil. Doktor Å. Raphael.
~
v. Häradshöfding D. G.· Resfarli'us.

111. lU.

O.' .M. BJÖR~STJERNA .

I huru

detta mitt uppträdande här kan komma lYlen jag är "förvissad om
och hysel' den ödmjuka och förtröstansfulla
förhoppning, att föreniilgens ärade medlemmar skola benäget öfvers~ mei hvad som
kan finnas bristfälligt i mitt föredrag, vare·
sig i formelt. eller oratoriskt hänseende.
'Då ämnet för det »inledande» föredraget
»
G. 'E. Fahlm"antz.
skulleblifva »gr'under'na för den komrnunala
»
. K. F. Åbeniits.
.beskattningen» , -torde jag få börja' med en
»
Fil. Doktor Constans Falk.
, erinran derom, att i äldre tider, då vårt
Grosshand taren L. Rubenson.
kommunala lif. ännu var föga utveckladt,
Hans Sundst1"örn.
förekomma ytterst få, ja, snart, sagdt inga
Statsrådet .Otto F. 'J;'aube..
stadganden Oln dessa beskattningsgl'under i
Vid företagna val af embetsmän för näst- våra lagar. De få ämnen, som då ansågos
kOlnmande år utsågos:
vara af gemensam kommunal na.tur, fingoo
till' ordförande: H: Exc. ~'rih. C. F. L. sin plats i allmänna lagen. Det var hufvudsakligen i fråga om kyrkobyggnad, prestHochschild;
till vice ordförande:' Bankdirektören J. gårdsbyggnad och andra byggnader för komlllunens gemensamIna behof, som någon lagH. Pabne;
t~ll sekreterare.: v. Häradshöfdingell Claes stiftning fans· att tillgå; och lagens. bestäm·
melser om sättet, huru man skulle 'gå till·
West1nan.
.
väga, då beslut skulle fattas om dylika fråTill ledamöter af ,redaktiollskomiten :
Igor, voro i m~nga hänseenden ytterst brist. Presidenten C. F. Wreron.
'fälliga. l\tlan skulle nästan kunna säga.
.
Hans F01"ssell.
att någon lagstiftning i detta senare hänBankofulhnäktigen J. W. A1"nbe1"g.
I seende knappast fans, förr än mån fick den
Fil. Doktor J. A.. Leffle1".
första sockenstälnlnoförol'dnillgen af den 6
februari'
1817. Denna förordnhlg' reglerade
. Härefter. höll riksdagsmannen Johan Johansson i Bergsän~ följande föredrag om åtminstone till viss grad de yttre for.merna
för behandlingen af kommunala angelägenGrnnderlla för del1' kOlnnlllnala . I heter och införde tillika bestämmelse om,
beskattnillgell
att alla utgifter fÖ)'okomlnunens bebor. skulle
på landsbygden utga efter hemmantalet. I
•
. Herr ordförande! Mine herrar! Då jag den nya förordning, 'som utfärdades den 29.
i afton för första gången deltager i denna augusti 1843, hade lllan gått ett steg längre
förenings öfverläggningar, är det icke utan, så till vida, att· man i afseende på fördelatt jag känner en viss oro vid tanken, nillgsgrunden för dessa skatter, med bibe! att taga sig ut.
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hållandet af stadgandet om deras utgöl'ande
l\ied fY1"~ . fö~~står man den grund, hvar..
efter henlmantalet, der' sådan beräknings- efter ska~tsky~dig på landet skall utgöra
grund fans~ ~il1ik~ för öfriga fall pänvisat utskylde~~. iill k~mmunen. och som beräknas
till. den allmänna bevillningen af jordbruks-· efter· . den skattskyldige påförd be'vUlning
lägenheter och 'andra beskattnillgsföremål. enligt II artikeln' bevillni~lgsstadgan~ .sal11ma mån SOln det kommunala li€vet . Ell1~gt .nyssnämnda 1863 års föi'ordning
allt mera utvecklade sig, .gjorde sig äfven åsättes fyrktalet 'på det sätt, att föl' jordbt\hofvet af en Inera fullständig lagstiftning bruksfastighet, ehvad den är i mantal satt
. i detta hänseende gällande. Och vid 1856 eller ej, påföre~ en fyrk för bevillning till
--58 'års riksdag begärde riksens . ständer belopp af 1 till eeh med, 5 .öre' o. s. v. och
ho's K. lVI:t. utarbetande af förslag om kom· för annan fastighet samt för inkomst af
mU'nalrepresentationer och revision af den kapital eller arbete en fyrk' för bevillning
, hittills gällande lagstiftningen i ämnet. till belopp af 1 till o-ch med 1O ör~ o. s. v.
Detta hade till följd, att en koinite för upp· Detta vill med andra ord' säga, att om berättande af. förslag i ämnet blef tillsatt, villningen antages utgöra den riktiga expohvars arbete lades till grund för den k. nenten af en taxerad fastighet eller inkomst,
prop.osition, som vid 1860 års riksdag af·· så skulle fyrken å jordbruksfastighet' vara
gafs och· som sedernlera föranledde, att, se- satt dubbelt så högt, som å öfriga b~skatt
dan riksens ständer 'hufvudsakligen antagit ningsföremål. Såsom bekant· utgöres för·
hvad komiten föreslagit, K. M:t den 21 jordbruksfastighet bevillningen efter II armars 1862 utfärdade de nu i hufvudsak tikeln med en procent af afkastningen,
gällande författningarna om kommunalsty- denna beräknad till endast 3 procent af fa-.
reIse på landet, om kommnnalstyrelse i stighetens uppskattade taxeI-ingsvärde, och
stad, ·om kyrkostämma samt kyrkoråd och bevillningen utgår sålunda med 3 öre för
hvarje 100 kronor af salnma taxeringsvärde.'
skolråd och om landsting.'
Det torde benäget ursäktas mig, om jag, Man har' gång efter annan yrkat på att
såE'om sjelf landsortsbo, under gången af detta 'beräkningssätt skulle förändras; och
mitt föredrag skulle komma att företrädes- skattekomiten har äfven i sitt förslag 1Jill'
vis hålla mig vid kommunalbeskattningen ny bevillllingsföroTdn~ng heInstält, att bepå lande'-t, och det torde jemväl tillåtas mig villningen för jordbruksfastigh.et skulle sätatt dervid begagna såsom hnfvudsakligt ma- tas lika med bevillning å all annan fastig:
terial de uppgifter, som insamlats i den af het, eller till fem öre för hvarje 100 kroK. l\i:t för ett par år sedan t~llsatta skatte- . nor af taxeringsvär~et.
regleringskomit en, hvaraf jag har den äran .Under' förutsättning att denna' siffra äfatt vara ledamot. Jag vill då' i afseend~ ven för 'närv~rande vore den riktiga, skulle
på 1862 års författning om komlnunalsty-' sålunda rätta förhålla~det mellan jordbruksl'else på landet till en början erinra, att i fastighetsbeskattningen och annan beskattfråga om sättet för utgörande af konlmu- ning ställa· sig såsom 6 till 5, så att jordnala utskylder var i denna författning fö· brllksfastighet betalar 6/5:delar och andra
reskrifvet, att hvarje lnantal skulle ·besia beskattningsföremål 5/5 :de]ar i proportion af
af 100 fyrkar och att bevillningen å alla den åsatta bevillningen.
andra fastigheter och beskattningsföremål :. I 60 § af förordningen Oln kommunalinom kommunen skulle samlnanräknas och styrelse på landet förekommer vidare den
efter medelbevillning för socken och hem-I bestälnmel~en, att' der i lag eller allmän
DIantålåsättas motsvarande fyrk tal. Denna I författning finnes annorlunda· stadgadt i afa~ltlrdning visade sig dock s~ opraktisk, att Iseel'lde på vissa grunder för den kommuriksens ständer salllma år den nya kOlumu-1 nala beskattningen, eller der från skattskylnalförordningen trädde i verksamhet i' un- dighet till 'komlnunen eljest befriade medderdånig skrifvelse den 9 september 1863 lemmar skola till fyllande af särskilda behegärde för~ndri~~. i d~ssa grl~nder, .allden- hof deltaga, sådant skal~. ~~lla til~ eftei~rät~
&tund de VId. tlllampnlngen VIsat SIg leda telse. l\tled afseende .hara ber Jag att fa
till d·e största orättvisOl\ Såsom en följd erinra, att· de undantag, som sålunda finnas
hij~af tillkom fÖl'Ol'dningen af den 15 på· medgifna från den' allmänt faststäida re·'
följande september, hval'igenom fyr:ktalssätt- geln, hvarken äro få eller obetydliga. De
ningen .på landsbygden ordnades' på det stadganden, som i berörda hänseende föresätt, som den ännu i dag äl~ gällande.·'
komlna i allmänna lagen, utgöras dels af
Ii
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18. byggningabalkens. 25 kapitel om byggande de· till skattekomiten ingångna uppgifter
af vägar och broar och 'dels af samma balks gifva vid handen.' Deråf framgår, att to"26 kapitel, som' bestämmer de gr~nder, talsumman af fyrktalet fÖl' år 1878 var
hvarefter allmänna hus skola pyggas. ,Här- 19 413 619. I förbigående torde jag få
till komma särskilda författningar, såsöm nämna, att denna slutsumma nära öfverenst. ex. om presterskapets allöning och sättet stämmer med' den, SOln finnes i Statistiska
fö,r dess. ordnande af den 11 juli 1862; om .Centralbyråns berättelse, hvilken senare
fattigvården af den 9 juni 1871, som i för- siffra uppgår ~ ~ill 19 428 603. Skilnadell
sta rUID:met stadgar' en personel skatt till utgör b.lott omkring 15 000, eller på det
behofvens fyllande; vidare' 184.2 års folk- hela taget en obetydlighet. Hvad som derskolestadga, sådan den blifvit änd.rad ge,nom lem,ot icke stämmer öfveI,'ens äro de särskil.da
k. kungörels.en den 30 november 1~76, uppgifterna från de olika länen, lnen dessa
hvarigenom en afgift hlifvit bestämd att olikheter torde jag här saklöst kunna förmed högst 50 öre och i första hand utgå bigå. Enligt komitens uppgifter utgör fyrktill folkskoleväs~ndets förkofran; och 'slut, talet för jordbruksfastighet 11 400 528 och
ligan 1686 års kyrkolag om sättet för aflö- för annan fastighet 888 139, eller tillsalnning af klockare och kyrkobetjening. Alla mans 12 288 667; under det att fyrktalet å
dessa undantag äro, såsom jag nyss nämnde, Inkomst af kapital och arbete uppgår' till
hvarken få eller af obetydlig beskaffenhet; 7 124 952. I' procenttal utgör fastighetsöch jag skall längre fram i mitt föredrag fyrken 63 och den öfriga fyrken 37 promed några siffror visa, hvad de i verklig- cent af 4et hela. Men detta fyrktal fördeheten, betyda. De utgifter åter, som skola lar sig inom de olika 'län~n väsentligen
utgå' efter den stadgade fyrktalsgrunden, olika. I de län, der man kan säga, att
äro dels afgifter till' bestridande af fjer- föga eller ingen industl'ie1. verlrsamhet är
dingsmannabesväret, som [or icke länge se- till finnandes; intager äfven jordbruksfYl'ken .
dan skulle utgöl'as i tur mellan liemmans- väsentligt större betydelse än i andra län.
egarne, der ej annorlunda kunde åsämjas, Det finnes län i södra delarne af riket, der
men som numera förklarats. vara en kom-o jordbruksfyrken öfverstiger medelsiffran för
munens gemen~amma angelägenhet; dels hela l'iket med icke mindr~ än 13, 14 och
sådana afgifter till fattigvården' och folk- mera,. så att dess procenttal der uppgår till
skulan, som ei"fordras utöfver hvad person- 76, 78 och 79. Denna sistnämnda siffra
liga s~atter och andra tillg'ängar kunna in- förekommer' n~mligell ·fÖl~ Malmöhus län. I
bringa; dels ock slutligen hvad kommunal- de län åter, der en industriel verksamhet
författningen i öfrigt benämner afgifter till af' en eller annan al't utvecklat sig,- såsom
'!:tQmmunens gemensamma angelägenheter». t.. ~x. i de norrländska länen eller i melFör att i d~t följande icke behöfva· åter- lel'sta SveTige; der en betydande bergs- .
komma till den saken; torde jag kanske nu handtering bedrifves, visa siffrorna ett omböra lemna en redogöl else öfver huru fyrk.- vändt förhållande, så att der förekomma
tals.sättningen på landet ställer sig. Såsom län, der jordbruksfyrkens procenttal uppgår
nägot .~val' antagligen har sig bekant, har till 45, 38 och 35: såsom i Vesterbottens,
man i Statistiska Centralbyråns nyligen ut- Gelleborgs och Vesternorrlands län. l\ien
komna berättelse för år 1878 öfver kommu- det är naturligt, att då man skall uppgöra
narnas fattigvård och' finanser'. för första beräkningar i ett eller annat afseende, som
gången intagit uppgifter. rÖl'ande fyrktals: skola vara g'ällande för hela landet, man
sättningen i· riket. Skattekomiten liar i också måste hålla sig till Inedelsiffl~aB för
och· för sitt arbete jemväl från alla kom- det bela.
mnner infordrat' uppg~fter om samma förEfter att sålunda hafva redogjort för
hållanden.. Men då de uppgifter, som iIi· dessa fyrktalssiffror, s~all jag nu., med ledgätt till ko.miten, icke i allo öfverensstänima ning af åtskilliga tillgängliga uppgifter, öfmed dem, som Statistiska Centralbyrån lem- verg'å till en redogörelse öfver de belopp,
nat, samt dessa senare uppgifter. icke äro hvartill våra kOmlnUl\ala skatter för närvaså fullständiga, som de af komiten infor- rande uppgå. Äfven härvid' har man sins-.
drade~ i det hänseendet, att {Centrnlby- emellan stridiga' siffror att begagna,. nämliråns uppgifter icke särskildt angifvas de gen Statistiska Centralbyråns berättelse för·
fyrkt.al, som påföl1tS »annan fastighet), till- år 1878 och de af skatteregleringskomiten
.låter. jag. mig att begAgna. de sfffror, som särskildt infordrade. uppgifter) angående ~en
ll
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kommunala beskattningen både i stad och I För stär1e~na utgjorde kOnimunalutskylpå landet. "
derna al'" 18-18 enligt Statistiska byråns
Enligt Statistiska Centralbyråns berät- förut omförmälda" berättels,e :
tels6' skola de i landsbygdens kommuner un- personliga afgifter
374 641 kr..
er sistnämnda år debiterade utskylder hafva debiterade efter bevillningsutgått med -följande belop~:
krona
6 568 063 '. »
5 348 k d:o efter fastighetsvärde·.....
582 ·5'09. .»
1
34
f:
personliga a gifter
.
r. d:o efter »annan grund»
868 437 »
utdebiterade
d :0 l· nat.urapres t"at·laner
" ... ,..
1"9 45..4 :.t
' . eftel- fyrk och 6 380 164
~
bevillningskrona . . . . . . . . . . . »
S ---8
413
104
kr.
umma
d:o efter hemmanta l
1 341 6 l O » .
d:o efter annan eller" ej upp-Motsvarande siffror, enligt de till skattegifven grund............... 4 103 661 ) l regleringskömiten lemnade uppgifterna, kan
d:o i naturapersedlar
2 397 170 » jag för tillfället icke lemlia, eme.dan dessa"
Summa 15 567 953 kr. uppgifters granskning och ordnande ännl;l
..
. ."
. icke fullständigt medhunnits. Så mycket tror
Enhgt ~lll skattere~lerlngsk~mlte?le~- jag mig dock med visshet kunna försäkra,
nade uppgIfter, med hVl1ka komlten Jemval att icke blifva städernas utskylder mindre
afsett att, så vidt möjligt vore, erhålla till- än b vad Statistiska. pyråns berättelse anförlit~ig kännedom om de olika~. ända/ln.~~, gifver, och såsom ett· exempel derpå kan
hvartIlI kommunalutskyld"erna anvandts, f 01" nämnas att koroitens samnlandrag öfver de
personliga afgifterna utvisar en slutsiffra
dela sig ifl-ågavarande utgiftel! sål~nda;
af ·468 810. kronor, eller 94 169 kronor rne'ra
än. bYl-åns motsvarande uppgift.
Emellertid utgör, såsom jag nyss nämnde,
totalsumman af de belopp, som uttaxel-as
inom land8bygdens kommuner, enligt komi..
tens uträkning omkring 16 1/2 millioner kr ~
Fördelar jag detta belopp på landets hela
fyrktal - förutsatt nemligen att det utging'e"
helt och hållet efter denna grund - motsvarar det ett belopp af 84 öre" PJ: fyrk.
Men .drage}· jag derifrån den beräknade
S~lmman för prestirskapets .pfiöning, eller·
5' 575 646 kr., hvilken utgår efter annan
grund. återstå 10 837 388 kr., hvilket, för·
deladt på fyrk, motsvarar en beskattning af"
l\:)~~~
b:,)C),j~~
i det närmaste 56 öre pr fyrk. - Jag.
OjOO~~
~OO<:o~
skall bedja att för de här närvarande stadsl\:)O~~
<:oe.c~f-l
bor, som icke äro 'vana vid landsortens
fyrktalsberäkning, få omnämna, .att de 84
~~
:;
örena motsvara 8,4 gånger" och de 56 örenå
~~
O";)
~
5,6 gånger bevillningen för inkomst af kaC)I.....:]
O'·~
<:O
pital och arbete.
.
~jl~
~
Det må tillåtas mig på. salnma gång erinra, att i städerna voro' i äldre tider an·
~"~
~
~
dra förhållandfju i afseende på beskattningseller 845 081 kronor mera. än enligt Stati- väsendet rådande emot på landsbygden, men
stiS'ka byråns uppgifter, hvilken stora skilj- att med införandet af 1862 års kommunalaktighet hufvudsakligen härleder sig der- författning man redan inom. städerna fått
ifltln, att de till presterskapets och kyrko- tillämpad en likställighet mellan de olika
betjeningens aflöning' utgående utskylder, beskattning8förenlåle~, på hvars införande
enligt kotnitens uppgifter och beräkningar, inom landskommunerna landsol:tens repremed onikl-ing 700 000 kronor öfverstiga de sentanter vid l-iksdagarne med all ifver arför samma ändamål i byråns berättelse upp- beta. Det sammanlagda belopp, som inom
tagna belopp.
städerna "uttaJel-ades såsom kommunalut.skyl~

~

-20der år 1878, uppgår, s~som. jag l'edan Itering'sböl~~an, kunna ic~e beräknas ,uppgå
nämnt, till 8 413 104 kr.) enligt Statistiska '\ till Iller än 17 634000 kr., deri Jemväl inCentralbyråns .l;>erättelse. För att nu gifva beräknad den tillägg8bevillning', som utgår
en . ungefärlig föreställning, hut'u de omför- Dled 50 pr'Ocent' å bevillningen. efter II armälda taxeringsbeloppen ställa sig för stad tikeln. Dessa direkta skatter utg61'as nemoch för landsbygd, vill jag fästa uppmärk- ligen af ränta 4 358 795 kr., tionde
samheten på, att om ~ommunalutskylderna 1 645 468 kr.) mantålspenningar 708 795
i städerna i sin helhet fördelas på hvarJe kr., personliga skyddsafgiften 708 531 kr.,
bevillningskroll.a," hvars sammanräknade an· I vakansafgifter 684 705 kr., bevillning efter
,tal samtidigt utgjorde 1 877 066 ,kr., utvi- II artikeln 3 213 098 kr., tilläggsbevillninsar resultatet' 4 ~r. 48 öre på bevillnings- gen 1 606 466 kr. och bevillning efter III
kronan., Och om jag tillägger den ökning, artikeln 393 226 kr., hvartill· kommer rustsom enligt komitens beräkningar antagligen nings- och roteringsbesvären, som jag uppkan ko~ma att uppstå, skulle taxel'ingen i skattat till 4 300 000 kr. Frånräknar jag
det närmaste lnotsval~a' 5 kr. på bevill- tilläggsbevillningen, såsom varande af lnera
ningskronan. Går jag nu till motsvarande tillfällig egenskap, återstår föga mer än
.beskattning på landsbygden, utgjorde den, sexton (16) rnillione1" k1'"on01" såsom direkta
såao.m jag nyss nämnde, 56 öre pr fyrk skatter till staten. Det visar sig sålunda,
eller 5 kr. 60 öre' på bevillningskronan ; att dessa skatter icke l1ppgå till mer än
och tillägger jag pl'estel'skapets aflöning, hälften af kommunals~atterna; och ,vid' såsom är inräknad i städernas taxerings- dant förhållande kunna föreningens hrr lesumma, uppgår den till 84 öre pr fyrk damöter finna, hvilken betydande roll denna
eller 8 kr. 40 öre pr b.evilln~ngskrona.I kommunala beskattning spelar i vårt land.,
Men om dertill ytterligare läggas .en ut-I och att de försök, som göras, att på ett
gift, förhvilken "icke redogöres i den kom- tillfredsställande sätt ol'dna denna beskattmunala statistiken, emedan den, såsom ut- ning för visso äro värda all uppmärksamhet.
Efter denna redogörelse öfver kommunalgäende efter särskilda grunder" icke kan
blifva' föremål föl' l'edoyisning ·i kommuner- beskattningens näl'Val'ande ståndpunkt skall
nas räkenskaper, nämligen väghållningsbesvä- jag nu öfvergå till. den fråga, so\n sjelf-;'
ret, skulle beskattningen _.på >landsfyrk», om mant framställer sjg, nämligen:, Hu?'"u- bö?'"
jag så får säga, stiga till 1 kr. 21 öre, denna kom'tnunalbeskaftning o1'"dnas för _att
eller mer än 12 gangel' bevillningen.
icke allenast va?~a billig och 1'"ättvis till sin
Jag tror mig med dessa siffror hafva vi- grund; utan ä/ven enkel och 'redig i sin tiUsat, att den trosdogm, som småningom ut- lämpning? Det ligger i sakens natur, att
. vecklat sig, att nälllligen städernas komn1u- man vill sträfva både, till det ena och ån-o
nalbeskattning skulle trycka hårdare än dra syftemålet, nämligen att få både en
.landsbygdens, icke håller streck; och jag är billig och l'ättvis grund för' beskattningen
ftlllt ö!vertygad och förvissad om, att näl~ och att ,den blifver så e.nkel och lättfattlig
de siffror, som komiten .~amlat, en gång i tillämpningen, att, man icke' såsom för
blifva offentliggjorda, en hvar deraf med närvarande behöfver vara' i ovisshet onl·
lätthet skall finna, att jag icke skall hafva -huru skattelagarne skola tillämpas. J ag
misstagit mig i mina beräkningar.
her då, att fnnan jag vidare inlåter Dlig på
Sammanl'äknai' man kommunalutskylderna denna sak, få erinl'a derom, att när skatteför la!1d och stad, så får jag ett belopp af komiten i somras afgaf sitt .förslag till' ny
mer än 24 800 000 kr., hval'till bör lägg'lS bevillningsförordning, yttrade. den i sin
kostnaden för väghållningsbesväret, utgö- skrifvelse till K. lVI:t, bland annat, föll~ande nå'got öfver 7 millioner, eller i rundt jande: »Vidare hal' komiten vid utarbetande
tal t'J'"ettiotvå (32) 1nillione1~ k1'"onor) och jem- af föreliggande fÖl~slag måst antaga, att det
för man' dessa skatter, som alla äro af
samband, som nn förefinnes mellan bevillrekt .natur och i allmänhet uttaxeras med ningen och den kommunala beskattningen,
hänsyn till den . skatts~yldiges förmåga att I icke lärer kunna undvikas, men att ändrade
betala dem, med de direkta skatterna till I best,ämmelser i bevillningsförol'dningen påsfatsve,'"ket) så måste man förvånas öfver de 1 kalla, särskildt i 'fråga om beredande af
senares jem.förelsevis 'inga belOPP.. De di- \jemlikhet· vid fyrktalssätt. ningen~ vis~a änrekta skatter till staten, som förekomma på dringar i kommunallagarne, till hvilka änvåra debetsedlar, jem~e ru~tDings- och ro- I dringar' komiten franldeles tOl'de få fram.-
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-,,21 lägga fö,rslag.»
Det torde vara bt3kant, få redögöra_ ,',för, hvad dessa undantagsbe·
att denna reservationsvis uttryckta åsigt stännnelser innebära och dervid lemna några'
hos komiten redan varit föremål för åtskil- upplysande sifferuppgifter.
liga mer eller mindre svåra anmärkningar
J ~g skall då börja med väghålln1:ngsbesvilrån pressens sida. lYlen jag skall ,~edja 1"et. Denna del af det kommunala skatteatt få erinra derOlTI, att då komitell blef väsendet· kan skattekomiten temligen lätt
satt' i den' nödtvung'na belägenhet, att inou1 affärd-a , emedan en annan komite l~edal1 haft
en förelagd kort tid afgifva ett' förslag, den frågan om hand och deröfver afgifvit
som egentligen bort utgöra slutstenen till sitt förslag. Detta förslag har sedermera
den under arbetfJ varande skattereglerings- blifvit afsändt till landstingen ,lTIed inforbyggnaden, så kunde den med bästa vilja' i drande af deras utlåtande., och de flesta, om
verlden icke veta, huru man skulle kOmlTIa icke alla landsting hafva i sin ordning nedatt ordna andra beskattllingsförhållanden, satt komiteer, för att till nästa ål' närmare
sonl del'med stodo i mer eller mindre Olne- forlnulera sina yttranden i denna fråga. Jag
delbart sanlband. A.f sådan anledning in- vill här blott i korthet antyda, hvad detta
lade komite'll denna sin resel~vation, på ,det onus kostat.
Kostnadel'na derför' uppgå
att, om förändrade anordningar i ett eller nemligen till icke mindre än 7 188 315 kr.,
antiåt hänseende kunde komlna till stånd, hvar~.f belöper på somnlarnndel'håll 5 533 108
komitens . förslag icke skulle kunna anses kr. och på vinterunderhåll 1 655' 207 kr.
affattadt lned hänsyn till dem., utan att Den förra siffran motsvarar 83 kr. 72 öre
tvärtom komiten ville af sitt afgifna för- och' den ,'senare 25 kr. 5 öre, e11e1" sammanslag vara oförhindrad att i sådan händelse räknadt 108 kr. '77 öre på hvart, mantal.
taga' i ompröfning jemväl frågan om fyrk- Detta är medelsiffl'an för hela riket. Kosttalssättningens bestämmande efter en och naden pr mantal variera~' ofantligt, inoll:l
samma grund för alla beskattningsförelnål. de olika länen; men det kan vara' onödigt,
, På senare tider, hafva. allvarliga försök att här upptaga tiden med en närmare re.gjortsi> att ordna sådana skatteförhållanden, dog-örelse derfö'r, då dessa siffror återfinnas
som med den allmänna kommunala beskatt-, i det snart för allmänheten tillgängliga ko':
ningen stå i ett närmare eller fjermare sam- ! mitebetänkandet. Emellertid lärer knappast
band, såvidt sådant möjligen låtit sig göra,'; denna del af den kommunala beskattningen,
och när komiten emottog sitt uppdrag, fick såsom sagdt~ komma ,att blifva föremål för
·den en mycket vidsträckt fullmakt, nemli- skattekomitens särskilda behandling.
Vidare hafva vi den stora utgiftspost,
gen att, eft~r en sorgfällig utredning af
alla beskattningsförhållanden i riket, fram~ SOUl till följd af 1862 års författning 'an-·
lägga de förslag, som kunde finnas lämp- gående ordnande af pre.~tm"skapets inkomster
liga' och nyttiga. Det ligger i sakens na- utgår till dess ajtön'tng. Denna post utgör
tur, "att, oaktadt den kommunala beskatt- från landsbygden 5 575 646 kr., deraf Olllningen föll något på sidan 0111 ämnet för kring 4 1)2 millioner eller 81 procent af det
'reglerande af skatterna till staten, komitell hela utgår af jordbruksfastighet, 3 procent
likväl icke kunde underlåta att egna den af annan fastighet, 4 procent af inkomst af
samma tillbörlig uppmärksanlhet. Jag Ilar kapital och arbete samt 12, procent erlägges
nyss visat, med 11vilka stora siffror man i personliga afgifter. Statistiska Central-,
rör sig på den kOlnlnuna,la beskattningens byrån beräknar, på grund af lemnade upp- ,
o~nråde., De ådagalägga, till fullo, att den gifter detta belopp till allenast 5 lnillioner
delen af frågan ä.r alltför vigtig för att kronor. Skilnaden utgör således omkring
helt och hållet lenulas å sida.
000 kr. Detta beror 'till en del derpå,
För att åstadkomn.1a en enkel och billig att komiten, för att åstadkomma en så noggrund för k0111munalbeskattning'ens utgö- grann utredning sonl lnöjligt, gått till sjelfva
l'ande förefaller det lnig åtminstone sonl lönekonventionerna och på dem ,grundat sina
ett af de förnäm~ta vilkol'en vore, .att lnan beräkningar.
Vill man elnellertid m,ed
sökte att så småningom undanrödja de un- dessa siffrpr ,till utgångspunkt närmare undantagsbestämlnelser, sonl i vissa häl1seen- dersöka, hvad presterskapet kostal' det svenden qval'stå till' följd af 60 § i fÖl'ol'dnin- ska samhället, så är Jag i tillfälle att upp·
gen om komlnunalstyrelse på landet och 58 lysa, att de ecklesiastika boställena voro
§ i förordningen om kommunalstyrelse i för år 1878. taxerade till i rundt tal 42,
stad. J a.g sk.all bedja att m~d några ~rd millioner kronor.· Lägger Ulan dertill taxe·
'I
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ringsV'ärdet å annex- och mensal-hemmen I Deremot torde det icke .blifva samma församt en del skatte- och frälseboställen, som. hållande med de utskylder, som för närvaicke .' ingår i nyssnälnnda belopp, så får man l rand e utgå till kY1 kobetjeningens aflöning. De
ett sammanlagdt taxeringsvärde' af 50 mil- utgöras hufvudsakligen efter gammal .häfd,
li9ner kronor. Efter vanlig räntebel'äkning stödjal1d-e sig dels på 1686 års kyrkolag
af 5 procent utgör den årliga räntan å detta o'ch delspa särskilda. öfverenskommelser,
kapital 2 500 000 kr. Lägges härtill det hvilket har till följd, att den utredning
förut nämnda beloppet af presterskapets af- härom, som komiten sökt åstadkomma, icke
löning på landsbygden .omkring 5 600 000 ännu hunnit blifva fullt fårdig. Den är
kr., så är man uppe i öfver 8 000 000 kr. .dock så närå fullbordad, att sllltsumlnan
Dertill komma kostnaderna för prestgårds- kunnat uträknas~ Den utgör för landsbygbyggnad 369 993 kr. samt utgifterna till den 849 175 kr., hvaraf 76 416·kr. äro perpresterskapets aflöning i. städerna, enli~t· sonliga skatter. Det har gång efter annan
Statistiska Centralbyråns beräkningar, upp~ vid riksdagarne väckts förslag om reglering
gående till omkring 595 000 kr.) eller till· äfven af dessa löneförhållånden genom konhopa minst 9 millioner kr.· Vill man der- ventioners upprättande med ifJ"ågaval'ande
till ytterligare beräkna anslaget till kleresi- t.jenstemän, men dessa förslag hafva lika
staten å riksstatens åttonde hufvudtitel om- ofta blifvit afslagna. Jag är icke säker
kring ~/2 million kronor och slutligen, så- om, huru komiten kommer att göra i denna
som äfvenledes hörande till statskyrkans sak. Frågan har nämligen icke ännu varit
utgiftsstat, anslaget å nyssnämnda hllfvlld- allvarligt på tal. Jag anser dock för min
titel för kyrkors undel"håll, utgörande om· del, att det skulle vara ganska lämpligt,
kring 400 000 kr., samt kostnaderna för Oln något nu kunde göras, så att man finge
~yrkobyggnad nl.,'ID. på .landet 642 000 kr. afskalfade en mängd förvända förhållanden
och i 'stad 425 000 kl"', så uppgår total- inom denna beskattningsgren. Såsom ~tt·
summan till icke mindre än el/va (11) lnil- curiosum tillåter jag mig att nämna, att .
lionel" kronor. l\tlan kan af dessa siffror komiten från en socken i öfre Vester-Da-,'
finna, att' det »försvarsväsen», som svenska larne fått uppgift om, att kyrkobetjeningens
.salnhänet sålunda best.år sig mot det stats- afiöning del'städes utgår med en kaka bröd
kyrkl~ga troslifvets fiender, icke är så obe- och tre lass gödsel från hvarje matlag!
tydligt, som man må,hända föi~eställer sig. Uppgiften är högst märklig, men då den är
Det förhållandet torde ej häller bör'a glöln- lelnnad af ordföranden i kyrkostämman, luåmas, att dessa skatter på landsbygden for- ste man väl sätta tro till densalnma. Det
dOln utgingo lnycket: olika, och att det huf- torde äfven böra påpekas, att lnångenstädes
vudsakligen var en reglering af dessa för- på landsbygden kyrkovaktaren är en pl'ivile..
hållanden, som med 1862 års författninggierad jultiggare, SOD} just vid denna tid
åsyftades. Det är blott att beklåga, att af året uppbär t'ina bästa och mesta inkomdenna reglering skulle blifva tillämpad så ster. Jag vill hoppas, att skattekomiten i
olika de' olika pastoraten emellan. l\'Ian sinom tid kOlurner att egna dessa förhånan·
.
kan nämligen lugnt påstå," att af nigot mer den llöQig uppmärksamhet.
Ett annat betydande undantag från den
än 2 000 lönekonventioner knappast två
skola .kllnn~ uppletas~ Eom äro hvarandra allmänna regeln i afseende å den konimu. lika i fråga Oln prestl'ättigheternas utgö- nala beskattningen bilda de personliga afgifrande. Enlel1el'tid tror jag mig, hvad skatte- te1"na. I detta hänseende 'torde jag först
komiten beträffar, kunna meddela, att den böra redogöra för de personliga skatternas
till följd af des'sa konventioners bindande utgörande i all·mänhet. Jag erinrar då, att
beskaffenhet och af de' skrankor, hvarmed staten upptager mant.alspenningar och
pl'esterskapets fri- och rättigheter i öfrigt personlig skydds·afgift enligt T artikeln
äro omgärdade, anser det, Oln icke omöj· i bevillningsstadgan och att dessa båda'
ligt, dQck utan ändamål att nu franllägga för- skattetitIar utgå hvardera med 40 öre af
slag -. till förälldradt sätt' för utgörande af man och 20. öl'e af qvil1na. Dessa. belopp
dessa löne;rättighetcr. Jag, kan visserligen nppgingo år 1879' till 1 417 326' kr.' Viicke med säkerhet förut säga detta, nlen an- dare uppttlga landstingen på grund af k.
tagligen kommer denna del af vår kommu- kungörelsen den 26 augusti 1873 en pet"nala besk~ttning att af kOlniten lelnnas sonlig-' sjukvårdsafgift,. som ål" 1878
~ ovidrörd;.
uppgick till, 782 533 kr.' Och enahanda.
lt
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afgift uttaxeras äfven af ,de städe1 sonl ej vara till~tet, skulle vara att, jemlikt 1804
deltaga i lr"ndsting, lned 86 986. kr. Sam- ål~S k. bref, -låta genoUl personlig'a afgifter
1~lall1agda beloppet af den personliga, sjuk· betäcka kostnad~rna för cOlnmuniollvin vid
vårdsafgiften för sistnämnda år utgör så- nattvardsgångar.' Enahanda lnissförhållanlunda 869 519 kr. Vidare finnas många den hafva jelllväl egot rum i städerna. För
personliga' afgifter, som utgå till kOlumu- d~ln utgöra sanlInanlagda beloppet af per~
nerna. Landskorn'inilne1 na upptaga, sådana sonliga afgifter det nämnda året, såsoln jag
d.els för fattigvården och folkskole- redan anfört, 303519 'kr.; deraJ utgjordes
väsend et och dels för »andrå ändamål»'. till fattigvården 155042 kl'. och till·folkDeras sammanlagda belopp utgjorde år 1878 sk.oleväsendet 79 739 kr. Fyra' städer hafva ..
l 408 952 kr. Till k Yr k ob y g.g n a d e r llt- uttag'it för hög fattigvårdsafgift' och åttn
gjordes salnma år dagsverken efter matlag städer för hög folkskoleafgift. Och till och
och personliga afgifter till ett värde af lned 'den största och förnälllsta af våra kom170864 kr.; till prestgårdsbyggnad~r muner, nänlligen Stockholms stad, har gjort
på enahanda sätt 9 097 kr:; till p r e s t e r- sig' skyldig till uttaxering af för hög fatsk~pets aflöning '694237 kr. och till tigvårdsafgift, . ett lnissförhållande, som jag
kyrkobetjeningen 76416 kr., eller till- tror först i år har blifvit rättadt.
hopa 2 359 566 kr. Inom stadskom1nune1 na
Utom hvad jag i fråga om de personliga
uppgingo de personliga afgiftel'na för saIuma afgifternas jemförelsevis .. höga belopp förut
år tUr 303 519 kr.) hvartill kommer dylika anmärkt} bör lnan icke häller fÖl'bise en
afgifter till prestel'skapets. aflöning Ined annan vigtig omständighet, den nälnli gen ,
165 291 kr.) eller tillhopa 468 890 kr. För att de dl'abbå den skattskyldige utan hänland. och stad tillsamm~nB utgjorde samma syn till bans förmåga' att kunna utgöra
Samlnan- skatten; men derjemte llafva äfven de ofafgifter aålunda 2 828 456 kr.
läggas alla nu' uppräknade personliga afgif- ,vaunämnda missbruken på många håll. i af.
ter, så 'visar det sig, att totalsumlnan upp· 'seende å afgifternas för höga debitering -i
går till 5 11~ 301 kl\, d. Y. s. ett belopp sin mån bidragit att inom komiten göra
motsvarande ganska nära hela vår bevill- den. l11ening gällande, att alla dessa personni~g efter II och III artiklarne Jen~te' till· liga afgifter borde afskaffas. Äfven en an
läggsbevillningen. Och om lli~nberäknar, nan sak' har" i fråga om samma afgiftel' på
att af den skattdragande befolkningen 'inan / mig gjort ett motbjudande intryck) nälulibetalar dubb,elt emot qvinna, så belöpa dessa gen· den omständigheten, att då våra konlpersonliga skatter i sin helhet sig till om- munål(örfåttningar tillstädja l~östrätt endast
kring 3 kr. på man och 1 ~r. 50 öre på för dem, som erlägga bevillning efter II
qvinna, eller '4 kr. 50 öre på Inatiag. Re- artikeln" personliga afgifter kunna åläggas
dRn denna olnständighet är ~gnad att fral~-I dem, som icke äro berättigade att deltaga
. k~lla betänkligh~~ero hos. den, som har. att i be~luten derom~ Så läng~ oc~så rösträtgora med dessa forhallanden. 1Vren - Icke ten Inom landskommunerna ar sa beskaffad,
nog lned' detta! Om jag nu med särskild I att på rätt många ställen en kommuns vä~
häns~n till den. kOl1llnunala beskattningen eller ve snart sagdt ligger i en eller några
fäster lnig vid d~ belopp, SOln för sådant I få personers händer, synes äfven häri knnna
ändamål utgöras, i personliga afgiftel', så I hemtas ett godt stöd för borttagandet af
finner jag, att, oaktadt 1871 ål~S fattig- de personliga kommunalskatterna', på det
vårdsförol'dning och 1876 års folkskoleföl'- att denna beskattning icke lnå kunna blifva
ordning utstaka vissa gränser, hvarutöfverl förelnål för· godtycke. Det är visserlig'en .
deri föresj{rifna personliga afgif'ter icke få I sant, att då sådana kyrko- eller kOlunlunalsättas, det ändå år 1878 på landsbygden stälnUl0beslut, hvarigenoll1. olagliga personinträffade 63 fall, der för hög fattigvårds- liga afgifter blifvit bestämda, öfverklagats,.
afgift, och 65 fall, der föl' hög folkskole-I de i de flesta fall blifvit af K. M:t uppafgift debiterades. Högsta belopp"et folk-! häfda. nlen icke desto mindre h~r man
. skoleafgifr, som uttogs, var 2 kr. 17 ·ör·e, I fortsatt med salnmametod.Och det falle l'
då maxinuun enligt författn. ingen är blott sig icke häller alltid så lätt för .en person,
50 öre.
Och 454 ~örsalnlingar upptogo SOln blifvit; underkastad en ·sådan olaglig
peI.~sonliga afgifter för »a~d'ra kOlnmuna.la I beskat,tning, att fö.r undv.ikande af de)~Samm.a
. syften» utan något egentligt stöd af lag. göra sig det omaket att öfverklaga s:tälnmo..
Det enda, SOln i sådqnt afseende kan anses besl!1tetom samma beskattning. pet kan
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då förr hända, att han' på annat sätt ~öker exempel pa~ huru man stundom tror,' sig
undandraga sig skattens erläggande. 1\1:en kunna t iII sin eg'en ofördel tolka en efter
i alla händelser "vågar jag för nlin" del på- min ås~jgt ingalunda invecklad författning.
stå, att I~lan kan förminska ode personliga När,' skattekomiten behandlade den frågan,
skatterna i alhnänhet och att afskaffandet huru nu\n på bästa sätt skulle kunna er·
af de kommunala endast 'Tore en enkel gärd sätta den inkoll1st, som kommunel'na kunde
åt rättviFan. Som sagdt, jag' vill hoppas,: hafva af dessa lnatlflgsdflgsvel'ken, föreslogs,
att koiniten skall v"idhålla, °hvad den en! att hela belolJpet skulle uttaxeras af fastiggång, i detta hänseende provisoriskt beslu- l1etsegarne. Då an"märktes deremot, att °man
tat, näullige!l de personliga kommnn'al~kat- del'ig'enom skulle bryta mot: den" ganl1a
tel'nas" afskaffande.
vackra regeln, att alla., SOlll i socken 1)0,
Ett vigtigt l~ndantag från den i" kOlnmn- skola deltaga i kyrkans byggande och un·
nalförf~tt.ningarne stadgade allm~nna regeln derhåll.
Detta hade till följd, att ett ani fråga om beskattningen utgöres äfven af llat förslag framstäldes, hval'igenoln lnan
skyldigheten att deltaga i byggandet af all- trodde sigkunnå bevisa, att om fastigheten
rnänna hus. Stadgande"na härom innefattas påfördes dubbel afgift' mot förut, man skulle
i 26 kap. Bygg'ningabalkenoch röra kyr- kunna lägga den öfriga delen af skattebörkor, prestbostäHen samt ting'sbus och härads- dan på inkomst af kapital och arbete. De.
fängels"e. H vad k"y r k ob y g g n a d särskildt beräkningar ~ - som i detta hänseende. uppangår, är genoln 1876 års riksdags beslut gjordes, visa, att' på detta sätt skulle 77 1/2
en åtgärd vidtagen, som i si~ mån bidragit procent belöp"a på fast egendoln och 22 1/2
till, att det nUlnel~a icke är så svårt och procent på inkolnst af kapital O~~l arbete)
inveckladt att afgöra, hvilka som skola del- allt enligt 1878 års fyrktalssättning och
taga del'i, som förut var' förhållandet. Vid den för detta år utgjorda byggnadskostna1876 .års riksdag beslöts nemligen och den den.
Proportionen skulle till vis~ graq"
4, november s. å. utkom en k. förordning blifva ofördelaktigare för fast egendom än
'del'om, att »alla, som i socknen bo, skola förut. lYIen då äfven fastighetsegarne fÖlj
kyrka bygga och uppehålla och hvad der- sina matlag hade dagsverksskyldighet .entill hörer, såsom klockstapel, kyrkomur och ligt förut gällande grund,. borde en dylik
socknesturva» o. s. v. samt att 'kostnaderna förändring snarare lända' dem till fördel än "
derfor SKulle utgå" icke såsom förut efter skada. Detta senare förslag hal' emellertid
oförlnedlaat hemmantal, utan, hvad fastegen- blifvit tillsvidare antaget af komiten. Och
dom anginge, efter samlna grund, SQln för ett liknande förslag är ät'ven" antaget i afkowmunalutskylder i oallmänhet vore be- seende a" prestgårds~ och tingsh.usbyggilader.
stälnd, lOdet vill med andra ord säga efter H vad p r e s t g å r d s by g g 11 a d s-skyldigheten
fYl'ktal, samt att dagsverken skulle utgöras beträffar, skall den för närvarande utgöras
efter Dlatlag. Då skattekomiten för sin del enligt de gamla "bestämlnelserna i 1734 års'
beslutat, såsom jag nyss nämnde, att alla lag. Och det är ganska egendomligt, att,
personliga kommunalat'gifter borde afska,ffas, under det att man i en häröfver upprättad
följer deraf, att äfve"n den. personliga dags- utredning kunde på sex eller sju rader re~
verks~kyldigheten enligt komitens åsigt, dGgöra, för alla bestämmelser, h vilka skulle
bOl~de gölla sällskap. I den särskilda redo-I gälla' som regel' i detta hänseende, man se·"
görelsen örver dessa förhållanden, som inoln dermera behöfde icke mindre än tre stora,
komiten blifvit upprättad, finner o.man, att; oktavsidor i den tryckta utredningen för
totalkostnaden för kyrkobyggnader år 18781 ått uppräkna alla undantag· från den i lagen o
uppgick till 642 221 kr. Deraf utgick från· up'pställda alhnänna regeln. Detta visar
förmögenhets- 'eller fastighetsobjekt 471 357 ,tillräckligt tydl.igt, huru svårt det är att
kr., hvaremot åters.toden, 170 864 kr. ut-I säga, . hviIka som äro. skyldige el~er i.cke
togs genom personhga eller s. k. matlags- i skyldIge att deltaga '1 detta onus. Och
'afgifter., Icke lnind~~e än 27 procent af l samma förhållande kan sägas ega rum äfven
\ totalkostnaden utgick sålunda efter person-l i åfseende å ting'shusbyggnad. , I fråga
lig gl"und.· Denna lnetod har elnellertid j om båda dessa', byggnadsskyldigh"eter har
. tillämpats olika i olika län, så att t. ex. i I dock skattekomiten tillsvidåre antagit. den
\Termland endast 31 procent utgått af fast föresl~gna ·nya bygg'nadsgrunden, att-fastig- '
egendom, men deremot 69 procent af mat- hetsfYl'ktalet skulle draga dubbel kostnad
la~. Detta må' anföras som, ett bedröflig mot inkomstfyrken. När mali väl kOlnmit
l'
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så långt, yppades en ny svårighet, nelnli- skulle ,icke komma att invel'ka på den till
gen afgörall.det af hvad i hvarje särskildt staten utg~ende bevillningen, men väl skulle
f~ll skulle betraktas s'åsoln nybyggnaa och kOlnmunerna kunna vidtaga ,lindringsåtgärSåS0111 hÖj'ande till det årliga underhållet. der, som vore både fullt befogade och på
Under den hittills gällande lagstiftningen sin plats ,och, som möjligen kunde leda (Jerhafva mållgfaldiga. tyister i dy.lika frågor hän, att man, fi'amdeles i bevillningsförorduppstått" och det allsågs helt natul:1jgt, att ningen kunde införa motsvarande bestämsådana jenlväl' skulle fl'alnkall~s med den nu melser, hvilket. man hittills af flere skäl
föreslagna nya lagstiftningen.' In9rr1, den icke tilltrott sig kunna göra. Sasom jag
afdelning ,af sl\attekomitell, som' haft de'n nämnde', hafva flere försök till ordnandet af
komlnunala byggnadsskyldigheten om hand, fyrktalssättningen efter dylika grunder blifhar den frågan jeulväl varit under behand- vi~ gjorda uta.n att dock ännu 'hafva ledt
ling, huru man ~kulle kunna få denna dubbla till' något resultat) ty de hafva mötts med
byggnadsskyldighet för fastighetsfYl'ken in- det inkastet, att om man kunde tillämpa
beräknad .redan i ~jelfva fyrktalasättningen, den dubbla procenten på detta slag af byggför att sålunrlapå det euklaste sätt knuna llådsskyldi~het,~ m~n äfven borde kunna till·
åstadkomma önskvärd rättvisa härntiullall. lämpa den .på ett annat, nämligen 'byggnad
De försök, SOln hittills bIifvit gjorda föl' att och underhåll af folkskolehus och fattighus
komma till ett lyckligt resultat i denna eller fattiggårdar. ,Och Inan har till och
fråga, kunna icke tillmätas någon afgöl'ande med fun~erat på, om icke äfven kommunens
hetydelse, enär de faktorer, som dervid utgifter för kommunikationsanstalter, af
mlste komma under' olnpröfning, icke ännu hvilka fastigheterna hafva största fördelen,
äro så exakt kända, att Iuan: ~an få en fullt skulle i, sådan förändrad fyrktalssåttning
klar öfversigt öfver ämnet. , Jag' har för blifva,' inbegripne. Det kan dock icke nemin ringa del gJort ett försök, ~om visar, ,kas, att 'ifall man tänker sig ett sådant tillatt om man vid dessa tre byggnad~skyldig- vägagående äfven i deasatre sistnämnda
Ileter skulle' införa, dubbel kostnad för fa- fall, detsamma skulle innebära en återgång
stighetsfyrken, så skulle, lned bibeh.ållande från deu riktning, på hvilken den nyare
'af deu 'nuvarande propoI'tio~en ineilan fa- kOlDlnnnallagstiftniilgen inslagIt. Det skulle
slighets- och inkomstfYl'k af ö till 5,' räk~ hafva' till följd, att. man nödgades frångå
uingen gå alldeles jemnt ihop, d. \'~ s. att den fullkomliga likställighet mellan de olika
man finge bibebålla den nuvarande fyrktals- beskattningsföremålen, som man hittills i
sättningen i stället för den önskade likstäl- frågor ·om fattigvård och skolväsende trott
ligheten, 'hvarigenom alla kommunalutgifter sig utan olägenhet kunna tillämpa. Och
skulle fördelas lika. på den utgående bevill- det är naturligt, att sedan man väl hunnit
ningen. JVIan skulle genom en sådan metod vänja 'si.g' vid ,en dylik likställighet, man
blit'va nödsakad att sätta ett visst fyrl;rtal icke gerna skall se någoon förändring deri
pr 100 eller l 000 kronor af fastighets- vidtagas. J ag är viss om, att, ifall man
eller egendomsvärdet. Det kan icke 'nekas, kommer att 'på, allvar föreslå en såda.n föratt om man, kom.me 'till sådaut resultat, ändrad beräkningsgl'und för fyrktalssättning
skulle Jnan till viss grad kunna fri'göra sig å fastigheter, ett dylikt förslag skulle komma
från sambandet lnellan den årliga bevillnin- att röna mycket motstånd icke allenast inom
gen och kommunalbeskattningen, så 'att man komitell utan äfven på andra håll.
blott hade att rätta sig efter taxerade faSåsom jag tillåtit mig antyda, är just
stighetsvärdet och det uppskattade behållna frågan om reglering af grunderna för den
inkomstbeloppet. Då vore också riksdag-ell kommunala beskattningen för närvarande
. oförhindrad, ått vid bestämmandet af den föremål för rätt mycket arbete inom komiårliga bevillningsprocellten fatta sitt beslut ten och särskildt inom den afdelning deraf,
derom utan hänsyn till de kommunala be- som fått i uppdrag att förbereda äUlJlet;
skattningsförhållandena. lVlan skulle äfvel1 och åå jag nu lemnat
del uppgi fter om
derigenom kunna' bereda kommunerna den hvad som inom komiten försiggått eHer förfördelen, att .i fråga om kommunalskatten siggår, , vill jag likväl dermed icke anses
låta dem v.ara oförhindrade att höja' det så hafva gjOl't någon antydan ~m, t~ll hvad,
kallade bevillningsfria existensminimum, så resultat komiten slutligen kan komma eller
att detsamma finge vara beroende efter 10- ens hvilken ståndpunkt i denna fråga jag'
kala förhållanden. En sådan lågförändring sjelf. kan komnla att' intaga, så' Dlycket
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26 -hellre SOlll' komiten anförtrott mig att ver~-I framgång, så vore det något, hvaronl jag
ställa en del utredningar och beräkningar,gerna vill vara' med. Rvad jag för öfrigt.
som för denna frågas bAhandling äro erfor- ·nu yttl~at Inå, som sagdt, mera anses såsom
derliga. Och då jag anser pligt och heder en redogörelse fö'r hvad som,'under den kom. bjnda att gå till 'ett sådant arbete utan ulunala beskattningsfrågans .behandling hit,förut fattade meningar, så är det naturligt, tills har förekolllmit. Jag vågar icke för
att innan alla nödiga faktorer äro kända, min del i fr~.gans nuvarande skick uttala
jag icke kan vilja uttala något bestämdt något bestämdt omdöme, huru densamma
omdöme, huru Jag för min del skulle vilja rätteligen bör lösas i ena eller andra hänhafva de kommunala skatteförhållandena ord-seendet. . Men jag är fÖl'vissad om, att den
oade. D8tta må nu anses SåSOlll en bl'ist öfverläggnillg i f'öre.niDgen, som i anledning hos mig; men jag kan icke hjelpa det. O~ af min nu lelnnade rerlogörelse kan komma
jag skulle tillåta mig att uttala någon be- att följa, skall i sin mån bidraga att klarstämd önskan l'öl'ande de blifvande grun- göra. de förhållanden, hv~rpå ett. blifvande
derna för den kommunalabeskattningen,-så beslut i frågan kan komma att stödja sig.
skulle den utgå derpå, att hvad som kan
Herr Rydin: J ag 'vill blott. helt kort
vara tillämpligt i ena fallet äfven borde
-kunna antagas vara det' i det andra. Om gifva tillkänna, att jag i afseende å såväl
man kunde genom en sådan fyrktalssiittning betydelsen af de siffror, SOlll nu blifvit anför fastighet på landet åstadkomma ett i-ätt- förda, som ät'ven de konklusioner, som på
vist och billigt förhållande mellan fastighet dem grundats, är af en afvikande mening
och inkomst, så ser jag ick~ något hinder och tr'or mig för d-ensatnma hafva ganska
för att samma lnetod må kuuna tillämpas giltiga skäl. Men då jag icke anser"lämpäfven för städe,"na. Det skulle i sin mån ligt, att till National-ekonomiska föreningen
bidraga at.t göra ett slut pä en af de tviste- öfvel'flyt.t a diskussionen- fl-ån skattekomiten, ,
frågor mellan sta'd och land, ·som förbittrar der en' sådan diskussion förestår, nlåste jag vårt politiska samlif. Och onl något sådant med hänsyn till frågans närvarande ståndskulle -kunna åstadkommas och man derige- punkt och utveckling nu afstå från att vinom kunde bättre än hittills fortskrida mot dare yttra mig del'i.
det gemensamma målet, vårt fosterlands

