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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGE'NS
sammanträde den 26 januari 1882.

Ordförande: H Exc. Herr Ministern, r/ör utrikesärendena Friherre

. LV. HO CHSCHILD.
Herr Ordföranden .helsade Föreningen, hvarefter val af nya ledamöter
I

'

anstäldes, och blefvo följande personer invalde:
Herr Kaptenen C. Abenius,
»

Statsagronomen H. Stein7netz,

»

Revisionssekreteraren A. V Åbergsson,
Ministerresidenten H Åkerrnal~,

»

Hofmarskalken P. Reutersvärd,

»

Andre Sekreteraren Grefve A. Gyldenstolpe,

»

t. f. Andre Sekreteraren Grefve C. R. Sparre,
Grosshandlaren J Loven,

»

Fabriksidkaren H. Wahren"

»'

V NEkenman"
Grosshandlaren G. Beyer,
Y. Häradshöfdingei.l J Tegn,er,

»

LedaITIoten af Riksdagens -Andra Kammare Olof Jonsson i Hof

» - Borgmästaren

och»

Öfverstelöjtnanten C. O" Bergn~an.

,Till revisorer för granskning, af nästlidet års räkenskaper _utsågös herr
'Bankinspektören C. G. Carlquist och ~err Öfv,erdirektören ,E. Siderlbladh.
1

2

1882 den 26 januari.

M. KONUNGEN, R K .. H Krol~priJ~ser~ samt DD~
KK. HR Hertigarne af Gotland och Vestergötland anländt samt intagit

.

Sedan R

de för dem beredda platser, företogs det för aftonen utsatta öfverläggningsälnnet:

De franska handels- och sj'öfartstraktaterna.
Öfverläggningen inleddes af
.Herr' Kabinettssekreteraren Lagerbeim:

Eders Maj:tl Mine herrar r

Den 8 april 1881 hade efter årslånga förberedelser franska kamrarne afslutat
behandlingen af förslaget till ny allm~n tulltariff, och den 8 maj kunde lagenderom af franska regeringen utfärdas.

Samtidigt uppsade Frankrike samtliga

sinå med 'främmaflde magter afslutade handels- och sjöfartstraktater ; och den
.

.

. 1 juli antog de förenade rikenas regering Frankrikes inbjudning till underhandling om en ny traktat. Den 1 augusti kU!lde förhandlingarna börja i
Paris, upptogos ånyo, efter ett afbrott för instruktioners inhemtande, den 11
oktober och slutade med undertecknandet af de nya traktaterna den 30 qecem-·
ber, allt samma år.

Kongl.Maj:ts proposition till Riksdagen är daterad den

13 innevarande månad, och den öfverlemnades i går af Riksdagens kamrar'
till bevillningsutskottet.
~

Det har derför synts, att ögonblicket _nu vore inne-

för denna förening, som har till sitt hufvudsakliga ändamål att bidraga till'
utredningen af nationalekonomiska frågor, att

underkas~a

det vigtiga änlnet

en behandling.
Det är oundvikligt, att en fråga sådan son1 den föreliggande, hvilken
så djupt ingriper i landets ekonomiska förhållanden, skall väcka till lif stri_ den mellan de två åsigter, som länge kämpat och komlna att kämpa onl'
öfverväldet på det nationalekonomiska området, striden mellan dem, som söka
tryggheten för ett lands ekonomiska utveckling och välfård i den största nlöjliga frihet för varuutbytet, ,och dem, som åter finna hufvudvilkoret för ett
lands förkofran deri, ,att det inhemska arbetet så mycket som möjligt skyddas

rör frälnmande konkurrens.

Om än man således icke kan vänta, att denna

strid nu 'skall uteblifva, så synas dock åtskilliga omständigheter vara fö:r
handen, hvilka kunna och böra göra kampen denna gång betydligt mildare
än . den var 1865, då den ännu gällande franska handelstraktaten

afslöts~

Det synes mig i synnerhet vara i två afseenden, som de stridiga åsigterna
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kunna enas, och i båda de?sa afseenden erbjuda de nya fördragen en gemensam garanti.

Frihandelns vänner önska se handeln blorpstr~ och (åsta der-

för synnerlig vigt och betydelse dervid att la~~ets export öka~.

Så äfven

med skyddsvännerna. , Desse vilja icke, så vidt jag förstår dem rätt, att den
planta de fostrat skall blifva endast en praktväxt, utan en växt som. bär rik
/ frukt, hvilket skall visa sig deruti, att landet kan erbjuda .andra länder af sina
produkter.

Båda medgifva' således, att· höjandet af. landets' export. är får lan-

det nyttigt, och till att bereda lättnader derför vilja båda bidraga. .Men äfven
.ip~e.någon

i en annan vigtig punkt mötas deras sträfvanden; frihandlarnevilja

våldsam rubbning af bestående förhållanden, äfven då .de finna tullnedsättningar påkallade, och sådant vilja äfven skyddsvännerna undvika.
härutinnan förefinnes sålunda

öfverenss~än1melse i ~sigter.

Jag

Också

l~oPP<:ls,

att

det af den korta fralnställning, som jag nu skall gifva af de nya aftalens
natur och innehåll, skall framgå, att .de kunna så. karakterise,ras, att de
vudsakligen innebära ett

un~er

10

~,r

~uf

förlängdt status quo för vår handel och

sjöfart.
När förhandlingarna angående. den nya traktaten

il~leddes,

framstäide

sig helt naturligt allra först den frågan, hvilken ömsesid.ig betydelse de länder hade, som skulle gå att knyta nya aftal i afseende på utbytet med hvarDe förenade rikenas export och import för år 1880, det sista för

andra.

1/2 milliard

hvilket . siffran är känd, uppgick för Sveriges del

t~ll

och för Norge till ungefär jemt 1)4 milliard kronor'.

De förenade rikenas han-

omkring

delsomsättning med utlandet kunde sålunda sägas uppgå sammanlagdt till
omkring

3/4, milliard

kronor.

Att siffran i sjelfva verket är för låg,

d~rom

är

jag öfvertygad och skall senare återkomlna till frågan här01l1.
Den magt, med hvilken vi hade att förhandla, hade derenlot förår 1880
mi~dre

1/'].

milliarder francs (6 lnilliar-

der kronor), import och export sammanräknade.

Omsättninge:ns storlek är

att uppvisa en omsättning af icke

än 8

sålunda för Frankrike 8 gånger större än för de förenade rikena tillsammans.
Men icke nog härmed.

Frankrike köper vida mer af våra produkter än vi

köpa af Frankrikes, och för Sverige särskildt är det blott Storbritannien som
har ,en större betydelse än Frankrike i fråga om vår export.

Det var såle-

des från början icke »partie egale» vid förhandlingarna, och detta var ett
fa~tum

som vi icke kunde få bort, ett faktum hvarpå den andra parten helt
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naturligt skulle l.ägga och äfven lade stor vigt vid förhandlingarna.

Redan

vid dessas början förklarade derför de franske underhandlarne, att' när Frankrike för oss öppnade hela sin marknad 'och satte' oss i tillfälle att der täfla
på lika fot med främmande nationer, betyqde detta mycket mer för oss än
den motsvarande fördel som vi gåfve Frankrike; och franske handelslninistern
yttrade: »medan vi mottaga edra produkter (svenska Oclf norska) för ett' sammanlagdt belopp af 120 millioner francs årligen, få vi till eder afsätta endast
millioner»~

för omkring 18

Dessa siffror förete åtskilliga egendomligheter, och det var för såväl de
svenske som de norske

~nderhandlarne

litliga uppgifter i dessa hänseenden.
de omfattande

undersö~ningar, SOIU

något säkert resultat.

af vigt att kunna framlägga tillför-

För Norges del var det lätt nog, men
för Sveriges del vidtagos" ledde icke till

Endast så mycket kunde man på omvägar, hvilkas -

beskrifning här blefve för vidlyftig, inhemta rörande dessa siffror, att uppgiften om den indirekta importen från Frankrike till Sverige icke var tillförlitlig, utan måste antagas öfverstiga hvad tullstatistiken visar.

För öfrigt

framgick det af anstälda jemförelser, .att Frankrikes exportsiffror till Sverige
icke väsentligt skilja sig från motsvarande, siffror här.
tid vara för låg.a.

Båda torde emeller-

Skiljaktigheten, och en 'högst betydlig sådan, visar sig der-

emot i afseende på de motsatta siffrorna, eller, med andra ord, i fråga om
Sveriges afsättning på Frankrike.

Bristen på öfverensstämmelse härutinnan är

så stor, att för åren 1879 och 1880 importen från' Sverige till Frankrike derstädes uppskattas till 85,3 och· 87,3 millioner francs, under det att de svenska siffrorna icke beteckna exporten till Frankrike högre än till -27,8 eller

28,7 millioner kronor -

således mindre än hälften af den franska siffran.

Då, såsom bekant, kontrollen öfver importen ,i allmänhet och" särskildt i
Frankrike är sträng, så kan man icke petvifla, att våra exportsiffror slå miste
i ganska betydande grad och, aJ hvilken orsak det nu må vara, väsentligen
und~rstigaverkliga förhållandet. ,För flertalet af eder, luine herrar, äro otvi f-

velaktigt kända de

beräkning~r·

öfver hela verldens import och export, hvilka

blifvit verkstäIda af Neumann-Spallart.

De siffror han framlägger visa enligt

statistiska uppgifter hela, verldens import betydligt öfverstigande dess 'export.
Skilnaden är så stor, att om man beräknar införseln till alla de olika verldsdelarne till 31

1/
2

milliarder· tyska mark, exportsiffrorna- deremotendast upp-
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visa en summa af 27 milliarder.. Då emellertid export och. import

r stort

taget måste balansera .hvarandra, så är det, äfven med frånräknande af smärre
oegentligheter, klart, att exportsiffrorna i allmänhet äro för små.

Samma för-

hållande torde ock, 'som jag nämnt, hafva åtminstone till någon del vållat
oöfverensstän1melsen i siffrorna för vår export till Frankrike.
Huru som helst, stod det' fa~{tum qvar, att Frankrike, såsom afnämare
af våra produkter, intager ett så

~ af vår je~n..,

1/5

fram~tående

a'f vår hafre- och

1/4

rum, att det år 1879 köpte

äf vår trävaruexport.

1/10

Det kunde då

icke undvikas, att Frankrike skulle ställa sina fordringar på medgifvanden
från vår sida något högre, än vi kunde det gent emot fransmännen.

Så skedde

väl också från början; men jag tror, att man vid en opartisk granskning af
det slutliga resultatet, sådant det nu i de afslutade traktaterna föreligger, skall
finna, att fordringarna så betydligt nedsatts, att man kan säga, att från synpunkten af vinst och förlust de gamla och de nya bestämmelserna temligen
utjeu1na hvarandra.
Jag kommer härmed direkt in på frågan, i hvilket förhållande de nya
aftalen stå till de gamla.
väl till betydelsen, frågan
helt olika mot nu.

Der möter då allra först, icke i ordningen, men
Om

sjöfartstraktaten.

År 1865 voro förhållandena

Det gälde då för oss att köpa bort den rörelsen högst

betydligt förhindrande skilnad, som förefans vid behandlingen af. främmande
fartyg gent emot Frankrikes egna.

Detta lyckades, såsom bekant, till stor del,

om äfven icke till fullo, men den fördel som vans ansågs så stor, att Sverige
för sin del icke tvekade att medgifva tullnedsättningar, som kunde blifva djupt
ingripande i vårt· näringslif, . ochhvilk~ man då efter olika beräkningar antog
kunna medföra en' minskning i tullinkomst af från 1 till 2 1/ 2 millioner rdr
rmt.

Jag skyndar att tillägga, att naturligtvis dessa beräkningar alltid måste

vara högst sväfvande, och att man icke heller då ville tillmäta dem någon
större vigt, utan blott gifva' en antydan om nedsättningarnas omfattning. Att
denna minskade tullinkomst skulle komma att i större eller mindre mån ersättas genom en ökad införsel, var ock naturligt, men huru stor denna ökning
skulle blifva, var omöjligt alt på förhand beräkna.

Jag betonar' emellertid,

att man 1865 tänkte sig fördelarne af sjöfartstraktaten så betydliga, att man
kunde medgifva genomgripande nedsättningar i tullsatserna vid införsel till
vårt land.

L

Enligt 1865 års traktat skulle de förenade rikenas fartyg emel-
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lertid fortfarande vara belagda nled tonnageafgift i fransk hamn, hvilken då
vid direkt fart (och vid indirekt fart om fartyget kom i ballast) skulle utgå
n1ed 75 c~ntimer, motsvarande den i svensk hamn under nan1n af lastpenningar utgående afgift, men vid indirekt rart,
flerdubbelt högre.

Oln

fartyget kom med last, var

Då franska fartyg voro befriade från tonnageafgiften, var

häruti likställighet ej uppnådd.

Genom den nya traktaten är likställig~ete~

deremot i allo tryggad,· och Frankrike har afsagt sig rättighet att pålägga
våra fartyg någon som helst afgift, ·som ej tillika drabbar dess egna fartyg.
Man har ofta nog framkastat, och på sista tiden har den anmärkningen äfven
varit synlig i pressen, att, då Frankrike, redan ett år efter det nu gällande
traktat afslöts, sjelfmant antog en lag, hvarigenom tonnageafgiften (efter vissa ,
års förlopp) blef afskaffad, likställigheten för våra fartyg med franska skulle
utan traktat hafva kunnat ernås; och af samma skäl skulle en sjöfartstraktat
nu vara obehöflig.
Detta påstående håller icke streck.

Förhållandena på den tid, då 1865

års traktat afslöts, äro kända af, protokoll, förda vid dåvarande förhandlingar.
Det· blef under dessa uttryckligen förklaradt, att Frankrike icke ämnade medgifva några lättnader för fartyg tillhörande länder med hvilka traktater ej
blifvit afslutade; och det var ock först sedan traktater blifvit med de för-o
nämsta sjöfartsidkande länder afslutade och sedan Frankrike derigenom redan
i främmande länder köpt sig fördelar för sin handelsomsättning, som det medgaf den fria konkurrensen i afseende på sjöfarten.
Dessutom tillkommer en omständighet, som icke blifvit nog beaktad i
afseende å den nya sjöfartstraktatens betydelse.

De afgifter, som drabbade

främmande fartyg i fransk hamn, bestodo icke endast i tonnageafgift (lastpenningar), utan äfven i flere andra, deribland lots- och mäklareafgifter.

Med

dessa afgifter förhöll sig så - och härutinnan .har Frankrikes lagstiftning icke
undergått" någon förändring - att fartyg, tillhörande sådana främn1ande länder,
hvilka icke genom traktater fått sig tillförsäkrad nationel

be~andling,

erlägga dem med 50 procent högre belopp än landets egna fartyg.

lnåste

En utred-

ning om hvad detta betyder i siffror kan jag icke nu lemna, filen det torde
göra tillfyllest att lneddela, att dessa afgifter allena anses utgöra 40 till 50
procent af hela det belopp ett fartyg har att i fransk hamn erlägga.
Det har i afseende på

sjöfartstraktat~n

äfven blifvit framkastadt, att.

De franska handels- och sj öfartstraktaterna.
.(f ensamma "1865

7

skulle hafva varit till större fördel för Norge än för Sverige;

'Och samma påstående har möjligen framkommit nu.

Det är då af vigt att

tillse; om icke Sverige, utom den direkta fördelen att få sin sjöfart på Frankrike tryggad, har en indirekt men väsentlig fördel deraf, att den norska flag- "
gan der intager ett privilegieradt rum.

För att bevisa det berättigade i ett

sådant påstående, vill jag blott anföra några få siffror.

Sveriges direkta

€xport till Frankrike 1879 verkstäldes med 391 svenska fartyg om 122,000
tons samt 606 norska fartyg om 190,000 tons.
temligen lika.

År 1880 var förhållandet

GIn det, såsom jag anser sjelfklart, är för landet en fördel,

att transporten af dess produkter sker på billigaste sätt, så väger det tungt
i vågskålen, att norska fartyg, dem äfven vi behöfva anlita, äro likstäIda med

Frankrikes egna.

Det är för öfrigt ett egendomligt förhållande, detta an~än

dande i stor skala af norska fartyg för vår export till Frankrike.

Det eger

icke rum vid export till andra länder, icke ens till Storbritannien.

Ar 1879"

användes för skeppningen på smtnämnda land 1,363 svenska fartyg om 403,000"
tons och 792 norska fartyg om 265,000 tons.

Den norska flaggan blef sålunda

anlitad endast till två tredjedelar mot "den svenska.
Slutligen måste naturligtvis i afseende på sjöfartstraktaten tagas i betraktande hvad fraktfarten i det hela inbringar oss.

År 187~ uppgifvas brutto-

frakterna för svenska fartyg hafva utgjort i det hela 32 millioner och för
norska fartyg 89 millioner kronor.
Man må sålede~ i Sverige icke glömma, att ~ftalet med" Frankrike har
en mycket stor betydelse i afseende på sjöfarten, och att skilnaden lnellan
Sverige och Norge i detta hänseende icke är betydlig, utan att tvärtom, med
hänsyn till nyss anmärkta omständigheter, förhållandet dem emellan ställer
sig t e~ligen lika.
Jag nämnde nyss hvad Frankrike köper af våra produkter.

Jag kom-

mer nu in på betydelsen af handelstraktaten för vår 0msättning.

Den förra

traktaten skapade flera nya förhållanden för våra näringar, icke blott så till
vida, att vår tulltariff bands i en ganska stor utsträckning, utan äfven i det
hänseendet, att den betydligt nedsatte tullen på åtskilliga artiklar, som voro
föremål för inhemsk tillverkning i större omfång.
det med 1881 års traktat.
.

till 135.

Så är icke förhållan-

Antalet tullsatser har der nedgått från 242
\

Bland artiklar som vi tillverka har den medfört nedsättning huf-
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vudsakligen endast för en del väfnader, handskar, tapeter och vissa slag af
porslin.
Det må vidare erinras, att genom den nya traktaten sänkes tullen i
Frankrike å vårt stångjern från 6 till 5 francs, å tackjern från·2 till 1,50
francs o. s. v.

Det måste vidare beaktas, att för en artikel, som är förelnål

för en växande inhemsk tillverkning, nemligen hyfladt trä, man kunnat nedbringa tullen i »tarif general»: bestämd till 1 franc, till jemt hälften.
betydelseeger den genom

~raktaten

Stor

tryggade friheten från s. k. »surtaxe

d'entrepöt» för våra oarbetade trävaror, då de öfver Belgien införas till Frankrike, hvilket sker i betydande omfång.

Hvad denna frihet betyder, derom

kunna personer som här äro tillstädes lemna bättre upplysningar än jag.
~

De nedsättningar, som vi medgifvit, kunna icke anses af någon betydelse

för våra tullinkomster.

Minskningen, beräknad efter 1879 års import, 'skulle

utgöra endast 100,000 kronor.

Ett hundra tusen kronor i förhållande till en

tullinkomst som närmar sig 30 mjllioner väga icke tungt.

100,000 kronor i

förhållande till de offer s9m 1865 gjordes, och som beräknades uppgå till
mellan 1 och 2 1/ 2 millioner, äro icke heller betydande.
Det är ännu en omständighet att påpeka i afseende på den nya traktatens förhållande
bises.

~ill

den gamla, en omständighet som

v~d

läsningen lätt för-

Den gamla h3:ndelstraktatens bestämmelser gälde för Frankrikes del

direkt import ~jöledes, för de förenade rikenas 'delåter all import från Frankrike, 'således o~fsedt om den skedde öfver land eller sjöledes, direkt eller
indirekt.

Denna olikhet står icke qvar.

Den nya traktattariffen gäller endast

sjöledes 'verkstäld direkt import från Frankrike.

Jag vill icke tillmäta detta

någon betydelse ur den synpunkt, att jag skulle anse det lämpligt att begagna
sig af denna frihet för att lägga en tilläggsafgift på importen från Frankrike,
när den- sker indirekt.

Men jag lägger vigt derpå, derför att man icke längre

har anledning säga, att traktaten med Frankrike tvingar' oss att gifva alla
andra länder' samlna rättigheter, samma tillfälle till konkurrens, som vi medgifvit Frankrike. .Det finnes icke något

hi~der

att reglera sättet för varu-

importen· hit från andra länder oberoende af franska traktaten, hvilket åter
knappt var möjligt så länge franska var.or, från hvilket land de än komma,
fingo införas till de i traktaten bestämda tullbelopp.

En sak är, huruvida

ändring bör ske i den nu, redan så länge hos oss tillämpade princip att

.
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behandla 'alla länders produkter och tillverkningar lika, en annan att det

kan ske.
Jag har nu, utan att ingå i detaljer, som kanske skulle ,hafva tröttat,
och utan att öfverflygla med siffror, som jag kunde med säkerhet uppgifva,
me~

I, mine herrar, hade svårt att på stället bemöta, sökt att i få hufvud-

drag visa, att de nya franska traktaterna icke hafva den mägtiga betydelse
för oss som 1865 års traktater,' utan att de med några få' jemkningar, i det
hela till vår fördel, utgöra hufvudsakligen
inleddes 1865.

'en

förlängning af det tillstånd, som

Jag tror derför, att aln man vill erkänna, att Sveriges ekono-

miska utveckling, under den ordning som då började, har gått framåt - jag,
behöfver icke säga: tack 'vare traktaten, utan obehindradt af densamma så måste äfven alla betänkligheter försvinna i afseende å de nya aftalens
bekräftande.

Här behöfver jag icke citera siffror.

En hvar vet, huru sedan

.1865 vår handelsomsättning med utlandet ökats, våra fabrikers tillverkningsvärde stigit, huru antalet af personer, som användas vid fabrikerna vuxit,
huru antalet hästkrafter som drifkraft der tilltagit i stor proportion.

Jag

bestä~melser,

äfven

tror, att man skall erkänna, att franska handelstraktatens

med de stora medgifvanden som gjordes, icke hindrat en stor, sund och
säker ekonomisk utveckling inom vårt land. . Och är det så, då bör också
all tvekan försvinna att nu fortgå på samma väg, då man derigenom undviker den rubbning, hvilken, enligt allas mening, är den enda fara, som för
närvarande kan hota den ekonomiska utvecklingens bestånd.
mer att tillägga till detta inledande föredrag.
att nu diskutera frågan.

Jag har icke

Det tillhör Eder,mine herrar,

I{an denna diskussion leda dertill, att föreningen

för sin del finner lämpligheten af de nya traktaternas antagande, skall mitt
mål vara vunnet.
Herr Grosshandlaren Astrup:
mig kunna säga,

~tt

Om jag icke misstager mig., tror jag

vi, som här i afton representera sågverks-, berg-yerks-

och skeppsrederiyrkena, tyvärr icke kunna räkna herr Lagerheim bland de
våra, ,men så mycket mer äro vi honom skyldig-e vår tacksamhet för det föredrag, 'som han i afton skänkt oss, en tacksamhet hvari för visso mina yrkes~
bröder instämma. . Då Nationalekbnomiska föreningen i afton utlyst· sammanträde för att diskutera den nya handels- och sjöfartstraktaten med Frankrike,

1882 den 26 januari.

10

forefaller det mig, såsom om det skulle se mycket besynnerligt. ut, om icke
någon af de nyssnämnda yrkenas män nu' hade ett ord att yttra öfver sin
ställning till dagens fråga, hvilken för dessa yrken är en vitalfråga.. Visserligen äro våra näringar på ett mycket framstående sätt representerade inom
Riksdagen, hvarest traktatens vara eller icke vara snart skall komma att afgöras.

Men med afseende på frågans vigt torde det icke vara ur vägen; om

personer, som, lyckliga i goda år,' olyckliga i dåliga, se sin nledborgerliga tillvaro beroende af affärslifvets vexlingar, skulle söka att sprida ljus i densamma.

Man vill kanske erinra, att det är en dålig

rekommendati~n

att vara

intresserad part i _den sak hvari man uppträder, men jag tröstar mig med
hvad en svensk statsman för några dagar sedan tilllnig yttrade: »i min ställning», sade han, »ser jag i den ifrågavarande saken icke någon skilnad på
allmänna och enskilda intressen, ty staten är en oupplöslig sak».

Samma-

lunda är förhållandet här.
Såsom Kong!. Maj:ts proposition till Riksdagen gifver vid handen, är det
egentligen för att upprätthålla vår exports värde och häfda vår ställning som
stor sjöfartsi~kande nailon, som Kong!. Maj:t inledt förnyade traktatsunderhandlingar lned Frankrike.

Visserligen beröras äfven våra importförhållanden

deraf, men efter de utredningar i ämnet, som dels finansministrarne i de
båda rikena .lemnat och' dels af tullkomitens betänkande framgår, torde traktatens bestämmelser med afseende på vår import icke behöfva särdeles mycket upptaga vår tid, och icke heller är jag rätte mannen att derom fälla
omdöme.

Derför .skall jag hålla mig uteslutande till våra exportförhållanden

till Frankrike, men derförinnan i kortaste sammandrag kasta en blick på
behofvet och nyttan af traktaten. och vilkoren för en dräglig sådan mellan
de förenade rikena och Frankrike..
Då för 20 år sedan tanken uppstod att knyta handelstraktat med Frankrike, ansågs denna traktat, såsom vi veta~ icke hafva så synnerligt stor betydelse eller ens kunna få någon sådan.

De under- Napoleon IIl:s tid tillkomna

traktater llafva på ett förut icke anadt sätt utvidgat och tillknutit de inter.nationela europeiska handelsförbindelserna, och jag ber derför att få antyda
sättet för bedrifvandet af dessa
tion till Frankrike.

förbin~elser

i hvad angår vår export och segla-

Behofvet af en traktat skall, som jag hoppas, deraf framgå.

Såsom jag i denna förening .för två år sedan hade äran meddela, äro vi i
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afseende på bedrifvande af trävaruaffärerna num_era komna så långt, att vi
icke utskicka våra' varor i konsignation, eller, med andra' ord, \ »till benäget
påseende 1>, utan vi hafva,' till outsäglig fromma för handteringen, fått till stånd
fritt ombord-försäljningar, d. v. s. vi skaffa oss genom våra' agenter beställningar på våra varor. Att affären derigenom 'blifvit mer besvärlig, är en gifven sak.

Förut tillverkade man de dimensioner, som man trodde blifva

afsättliga; nu tillverkar man deremot blott beordrade dimensioner.. Samma
förhållande är det med jernet.

Våra affärsresande upptaga i utlandet beställ-

ningar derå, oeh dessa blifva under kommande skeppningssaison expedierade.
Till ledning för dem af föreningens ledamöter, som stå utom affäi'slifvet, skall
jag hos föreningens sekreterare lemna till påseende några leverans~öpsaftal
med fransmän, hvaraf man tydligt kan se, att, med den utsträckning våra
affärer med Frankrike nu fått, vi absolut behöfva stadga i affärslifvet.
Så' beskaffade aftal förutsätta ovilkorligen för flera år ordnade förhållanden.
Och jag skall bedja att få nämna, att dessa aftal icke gälla endast "för det
kommande året, utan att den spekulativa företagsamheten spelår här en ej
oväsentlig roI till fromma för exporten.
affärslifvet.

Konveniensens vägar äro många i

Sålunda kan 'det hända, att en rik fransk trävarufirma kan, såsom

det inträffade 1878, afsluta ett leveranskontrakt på flera år mot ett efter våra
~nansiela

förhållanden billigt förskott.

Huru skulle den väl kunna göra detta

utan att hafva trygghet för den tulIumgäld, hvaraf köparen drabbas vid varans
emottagande'?

Och huru skulle seglationen kunna bestå utan traktaten? Det

är icke endast transporten emellan Frankrike och de förenade rikena, som
,vår handelsflotta förlnedlar.
nationela seglationen för oss!

Hvilken omätlig betydelse har icke den interJag ber att få nedlägga hos sekreteraren några

certepartier för skepp, sorn för sådan fart befraktats.

Man kan d,eraJ se,

huruledes befraktare flere månader på förhand upptaga våra skepp för seglation till Ost- eller Vest-Indien och der lasta på Europa, på en ordrehamn,
vanligen engelsk,' derifrån anvisas de till lossning i en ~ontinentaI hamn; och
huru skulle en befraktare kunna gör~ alla dessa aftal, aln han icke viste,
att den svensk-norska flaggan är t. ex. i Frankrike under en gifven tidsföljd
likstäld med den franska i fråga om låstens förtullning.

Nej, vår tids stora

affärsförhållanden behöfva stadga i form af traktater; och jag har, till ledning för icke affärsmän ansett mig böra påpeka 'dylika förhållanden, då en
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framstående riksdagsman nyligen till mig stäldeden frågan, hyarför vi mera
än· Danmark behöfva traktat med Frankrike.

Jo, helt enkelt dertör, att våra

affärsförhållanden med Frankrike äro helt olika Danmarks.

Det är Dckså

något upplyftande för nationalkänslan, detta: man öfverenskominer per telegraf
ett halft år i förväg om, att skeppet N. N. skall lasta i Australie·n med span- _
mål till Europa, med rättighet för befraktaren att sända skeppet för lossning
under fraktskala till hvilken hamn som helst; och vilkoret för aftalet är att
skeppet skall hafva. en viss klass i »Veritas'» skeppsregister och vara svenskt
eller norskt fartyg.

Detta är en nationel ti--iumf för vår flagga, men äfven

för våra statsmän, som .med öppen blick för tidens kraf hafva genom traktaten så ordnat, att· våra fartyg äro i afseende på fraktfart på Frankrike likstäIda med dess egna.

Det var icke Frankrike som bad oss vara välkomna

dit med våra fartyg.

Huru olika· voro ej dessa förhållanden förut? Låtom

oss, mine herrar, vara en rättvis efterverld och i våra hjertan erkänna vår
skyldiga tacksamhet emot 1865 års statsmän l Men då jag föreslår eder
detta, så ledes min tanke närmast hän till hvad vi i materiel magtställning
voro 1860 och hvad vi äro 1882.

Och

hä~med

har jag redan antydt, att,

enligt min åsigt, vi principielt skulle kunna begära en förmånligare traktat af
Frankrike nu än 1865. Vår köpkraft är mångdubbelt ·större nu än då, och
i min· tanke spelar detta en större roI än jelnförelsen mellan vår export och
import på Frankrike.

Vår export utgöres till väsentlig del af sådana råvaror, .

som Frankrike måste köpa af oss, specielt hvad sågade trävaror beträffar.
Alla från Frankrike emottagna varor utgöra deremot· alster af en uppdrifven
konstflit och industri (vinblandningen deruti inbegripen). Dessa varor hafva en
långt svårare afsättning än de råvaror som vi exportera. Dessutom tror jag, att
vi icke hafva fullständig kännedom om·vårt varuutbyte med Frankrike. Jag har
i en med synbarligen stor omsorg utarbetad uppsats öfver traktatsunderhandlingen med Frankrike, införd i en af våra förnämsta tidningar, sett, att vår
export af hyfladt trä .på Frankrike· under år 1878 skulle hafva utgjort i värde
endast 36,000 kronor. Men i ett senare nummer upplyste samma tidning, att endast ett hus år 1878 exporterade sådan vara till Frankrike till belopp af 141,000
francs och året. derefter för nära 300,000 francs. Vidare läses i samma uppsats, att vi 1879 importerade vin för 642,000 kronor och bränvin för 2,214,000
kronor.

Jag tror icke att dessa siffror äro exakta, så officiela de än må
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vara, och till bevis härför vill jag åberopa, att svenske ångaren »Rex» år

1879 strandade' på Ölands kust med en »Bordeauxlast» öm bord, och att ur
haveripapperen kan konstateras, att blott den lastens värde uppgick till

850,000 kronor, deraf specielt vin för 120,000 kronor samt vin och bränvin
för 190,000. Jag tror att man skall medgifva, att dessa siffror öfver endast
en lasts värde icke stå väl tillsammans lned ,den registrerade totalimporten
för året.

Utom· det att jag tror, att vår statistik icke är 'rigtigt samman-

komnlen -

en följd deraf att allmänheten icke insett nyttan af exakta upp..

gifter, och hvilket äfven framgår deraf, att Frankrikes statistik icke stämmer
alldeles öfverens med· vår
- så förbisåg
äfven betraktelsen i fråga en annan
,
.
stor faktor, nemligen vår icke oansenliga indirekta import från Frankrike
'.

öfver Hull, Antwerpen, Hamburg, Lybeck och Fredrikshavn vintertiden.

Jag

tror, att en noggrann handelsstatistik är att förorda, äfven om den skulle
fordra ökad personal, eljest blir vårt saldo vid traktatsuppgörelsen också pro~
blematiskt.

Millioner contra millioner kunna ej uteslutande vara rättesnöret

vid bedömandet af ett stort och ett mindre lands varuutbyte och deraf beroende ömsesidiga traktatsrättsliga tullförhållanden, ty utginge man endast från
den synpunkten, kan jag ej finna annat, än att på sådant sätt skulle de små
staterna snart sagdt icke kunna insistera på ··drägliga tullaftal.
För min del tror jag, att vi faktiskt och -

om jag så får säga - mo-

ra,liter hafva en mera gynsam »handelsbalans» med Frankrike, än våra 'sta. tistiska utredningar hafva formått visa oss.

Men fastän detta är min öfver-

tygelse, är jag 'äfven lika öfvertygad deron1, att om vi nu hafva fått sämre
vilkor än 1865, så är orsaken dertill att söka icke deri, att vår regering
varit för efterlåten, utan endast i de exceptionela inre politiska förhållandena
i Frankrike.

Saken är den, att under Thiers' styrelse hade protektionismen .

rätat ut sig till full längd; och då förbereddes, för att nu tala om en af de
franska tullförhöjningarna, äfven ett anlopp mot frihandeln af hyfleriegarne i
Frankrike.

Oaktadt det är uppenbart att Frankrike köper hyfladt trä billigare

i Sverige och Norge än hemma, derför att frakten är cirka 15 procent
billigare för hyfladt än för ohyfladt sådant, och oaktadt hyflingsarbetet kan
här verkställas billigar'e än der, fordrade de franska hyfleriegarne en tull,
motsvarande importförbud, för bearbetadt trä,'hvilken slutligen inflöt i 1881
års »tarif general».

Men så -stor är nu för tillfället partigrupperingens magt
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i Frankrike, att oaktadt

tv~

t~äimportörer

tredjedelar af frankrikes

förklarat

tullen å hyfladt trä skaq.lig i franskt intresse och protesterat mot densanlma,
och oaktad~ den, nuvarande handelsministern med all sannolikhet är ogynsamt
stämd ,mot tul~ å denna. artikel, kunde tariffen likväl icke nedprutas mer. än
som skedde.

De~ta

är tråkigt; men då underhandlarne icke kunde komma

längre, så· .böra vi i alla fall med tacksamhet
och söka. inrätta oss så, att trots
visa ökad och
påst~

ick~

de~

~rkänna

hvad som blifvit gjordt,

nya .tullen det

kommand~

minskad export af hyfladt trä på Frankrike.

året skall
Jag vågar

,det med ,stöd a:f min erfarenhet om hithörande förhållanden.
Då jag nyss uttalade den åsigt, att den officiela statistiken rörande vår
~

,

export af hyfladt trä icke är rigtig,

t.o!d~

jag vara skyldig uppgifva, till hvilket

~elopp jag beräknar .densamma. 'Frågan är svår ,att besv~ra; men jag vågar

dock tro, att vår export under förra året uppgick till 20' a 25,000 standards.
För jemförelsens skull vill jag nämna, att' Norges hela export 1881 af hyfladt
trä, utgjorde 105,000 standards.
behof, men

hufv~dsakligen

Hvartill användes nu detta?

Till olika

till husbyggnader och hvarjehanda industriela

Vid husbyggnader är det icke något som spelar så stor roI som

företag.

golfven, och detta förklarar, huru afsättningen ,af hyfladt trä kunnat tilltaga i
så stor proportion från Norge, fastän Norge af genomsågadt trä knappast
utfår hälften emot Sverige. Här i Sverige hafva vi dock ännu ej kommit oss
för 'm~~

n~gon

jemförelsevis större export af hyfladt .trä.

Det har blifvit sagdt, att genom antagande af franska traktaten åtager
sig

~en

svenska industrien genom de

kronor.

Nåväl ,l om vi

utför~

sänk~a

tullarne en bevillning af 100,000

15,000 standards hyfladt trä och få 10 francs

mer per sta1!dard till följd af en högre tull (som nu är ifrågasatt), så behöfver
exportverlden icke uppgöra

J?era

konti för att försona franska handelstrak-

tatens antagande. i exportens och sjöfartens intresse.
Det andra anloppet i
handeln var

de~

ideen .,att

Frankr~ke

l~ta

för. att åstadkomma skydd för trävaru-

trälaster, som via Belgien infördes till norra

och nordöstra Frankrike, drabbas af en
standard.
~år

export.

»sur~axe

d'entrepöt» af 30 francs per

Således skulle vi tvingas att gå öfver Dunkerque eller Calais med
Man ville afskära oss möjligheten att begagna de belgiska han-

delshusen såsom

f~rmedlare

(afnämare); och om afnämare inne i landet fingo

betala 20 francs per standard högre jernvägsfrakt från Calais och Dunkerque, .
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än på ?e billiga belgiska jernvägarne och· ka~alerna, hvad rörde det de
franske protektionisterne 1 Att få bort denna »slirtaxe d' e~trepöt» har varit af
största betydelse för vår trAvaruhandel, 'måhända'lika stor som att få tullen
å hyfladt trä nedsatt till hälften.
Med afseende å jernet ställer sig saken nu så, ,'att vi för stångjern och
äfvenledes tackjern kom~a att intaga en bättre, men tör slnältstycken en
sämre ställning efter den nya traktaten; och som en del stångjernsbruk på
senare tiden baserat sin tillverkning på smältstycken, så. är ,detta .en rnycket
tråkig sak inom jernhandteringen.

Skulle vi åter bedöma densammas ställ-

ning i dess helhet .till de nya franska tullförhållandena, så är det min tro,
att den icke har sämre ställning än förut.
jernbruken icke

undv~ra

fr~ncs

det att tullen der

~r

d~

gamla

den franska marknaden, så tarflig den än är. Oaktadt

det i år anses vara »goda tider»,
stångjern och 18

Enligt min åsigt kunna

~unna

vi ej få mycket öfver 24 .francs för

för smältstycken, allt levereradt i
resp. 5 och 4

1
/2

frans~

hamn, under

francs, hvilket i sanning är enormt. ,

Men, jag upprepar det, .vi måste tillsvidare hafva den franska marknaden
till hjelp.
Jag, har i mina meddelanden icke besvärat mig eller den ärade försa.mlingen med n1ånga siffror; och så mycket mindre behöfver jag göra det
med afseende på skeppsfartens ställning till traktaten. Visserligen är det så, att
Norge' icke fick några fördelar der inrymda med afseende på sin' fiskhandeL
Men då Inan vet, att fiskeriexpeditionerna till Island, Labrador, och Nordsjön
skeppsfart~n

samt

höra tillsammans i Frankrike, och man påminner sig, hvilka

kolossala uppoffringar de franska

kamrarn~

under 1880 gjorde med allmänna

medel i och för tonnagen; då man vet, att hande~sflottan anses vara vilkoret '
för en stark fransk krigsmarin, samt man vidare ser densvensk-~orska
'handelsflottans utveckling sedan 1860, och det stora tryck ångan numera
,

,

'

ntöfvar å seglationen, så kan jag det oaktadt för mig förklara, att till och
med hela den norska pressen har måst medgifva, att landet bör förklara sig
nöjdt med hvad de svenske och norske, statsmännen i seglationens och skepps- fartens intresse uträttat.

Och dertill har Sverige och Norge stora skäL

Genom upprätthållandet af dess flagga bevaras dess alster i värde genom en
billig export till afsättningsorterria.

.Och naturligtvis bildar sjöfartstraktaten

det stora medgifvandet från fransk sid~.

I

L..~
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Jag ber att få _öfvergå till ett par punkter, som icke stå i samband
med exportförhållandena, men
vara af intresse.

SOlU

dock vid bedömande af traktaten ku~na

Här har från ett håll, der det arbetas för traktatens för-

kastande, anmärkts, att regeringen förklarat sig vilja hos Riksdagen och norska
.stortinget förorda, att den afgift, som franska handelsresande hittills erlagt,
skulle nedsättas till hälften. Häri ser en tidning dammarne öppnas för främmande varor och för »landsplågan» handelsresande.

Jag tager mig friheten

fästa uppnlärksamheten på att det stora europeiska affärslifvet numera ej
bedrifves -på sarrllna sätt som förut.

Möjligheten att drifva nutidens fabriker

och handel ligger deri, att man icke tillverkar förr än man säljer eller -fullt
känne~

platsen för afsättningen. Men detta förhållande betingar, att handels-

resande äro lika vigtiga länkar i affärsverIdens stora kedja, som 1-. ex. bokhandlarne äro för afsättning af publicistiska arbeten.

H~ndelsresande

äro

likasom förtrupperna för en arme; och oaktadt en och annan understundom
. kan tala för mycket om sina bragder, så är .det dock visst, att de hvar'i
sitt land äro lika nödvändiga medborgare som hvilken som helst
hällsklass. Och för min del kan jag icke
fr~mmande

a~nat

an~an

sam-

än prisa, att regeringen visat

.handelsresande här i landet samma förmåner, som våra handels-

res'ande alltid åtnjutit i Frankrike.
Från oppositionens sida säges: »vi vilja hafva tid på oss, vår utredning
. i saken är ännu icke färdig». Jag vill i afseende härå endast erinra, huru som

den franska minister, som undertecknat traktaten, står i en helt annan ställning
till representationen, .om vi i god tid antaga densamma. Gå vi utöfver den utsatta tiden och riskera, att en ny minister under tiden kommer till styret,
så är handlingsfriheten hos de franska kamrarne vida större. Man kan då
få en. protektionistisk styrelse, ,sonl förkastar hela: förslaget.
Slutligen vill jag fästa uppmärksamheten på en annan omständighet,
som äfven gör det snara antagandet af franska traktaten önskvärdt.

Såsom

jag redan haft äran antyda, försiggå nu försäljningar af trävaror fritt om
bord för instundande skeppningsår.

Så. länge

traktatsunderhandling~rna

äro

sväfvande, kunna ,vi icke få våra affärer i större omfång afslutade. Och det
är ingen öfverdrift att säga, att genom underhandlingarnas förlängande stora
förluster å vår sida kunna uppstå.
Huru jag än ser' saken, måste jag på det varmaste förorda' traktatens
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antagande; .och jag tror att 1892 års män skola vara våra nutida. statsmän
,

~

. 1acksamme för deras åtgöranden i denna vigtiga sak.

.,

Herr Lektor lkerm.~n: Jag 'förmodar, att flertalet af föreningens ledamöter anse

~en

svenska jernhandteringens fördelar af den franska handels-

traktaten så sjelfklara, att. det kan synas onödigt att här vidare inlåta sig på
den saken.

Men då jag emellertid tyckt mig finna, att somliga --::- och till

dem räknar jag den siste talaren -

enligt mitt förmenande underskatta,

medan kanske ännu flereöfverskattå,' traktatens g~gn i sagda hänseende, vill
jag taga mig friheten att .med· några ord uttala' min uppfattning af den föreliggande frågan.
Förhölle det sig, såsom

månge~

anser, så, att vårt svenska jern i ut-

landet uteslutande användes till några alldeles gifna ändamål, för hvilka det
är så oumbärligt, .att det icke kan med något annat jern ersättas, så vore
det .naturligtvis för oss likgIltigt, hvilken tun man i andra länder lade på
vårt jern.

Men jag skall nu söka' visa, att användningen af svenskt jern

-endast i en viss och just af prisförhållandena beroende mån är så inskränkt,
och då måste frågan om andra länders tullar på vårt jern för oss blifva af
stor betydelse.
.

Det är visserligen sant, att ännu i dag ändamål finnas, till hvilka man
~

i de flesta länder svårligen kan med fördel använda annat än svenskt jern;
men dessa äro dess,värre ganska. få; .och mången gång inträffar det att sagda
behof icke är mera trängande, än att det beror på priset, om svenskt jern
€ller någon

af utlandets

bättre jernsorter kommer att till ändamålet användas.

Det är klart att, om vårt jern, hvilket är så fritt från oarter och till följd
deraf lätt att bearbeta, kunde afyttras till

san1~a

låga pris som utlandets

()rdinära jern, vi skulle -hafva. en obegränsad afsättning för detsamma.

Så

billigt kan elnellertid vårt jern, äfven om några tullar icke. funnes, aldrig bli,
emedan vår jernhandtering är grundad på de dyria och svåråtkomliga träkolen,
under. det att man i somliga länder hemtar bränsle och malm från under eller
-bredvid hvarandra liggande lager inom samma ort.

Till den häraf orsakade

prisskilnaden. kamIner ytterligare den ?lyckliga omständigheten, att vårt.jern i
alla länder utoln England är betungadt med tull. Tack vare dessa tullar .och
deraf föranledt högre pris å vårt jern hafva många länder kommit att så för2

L
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bättra sina arbetsmetoder, att qe, som förut bearbetat och användt vårt jern,
nu kunnat mer och mer med sitt inhemska jern 'ersätta vårt.

Onekligen

hafva vi derför också år för år mer och mer närmat oss' till ett sådant förhållande, att vårt jern plott för ett 'mycket- begränsadt antal fall vinner någon
efterfrågan. I sjelfva verket beror dock hela afsättningsfrågan på priset, ty
utom de ändamål, till hvilka vårt jern i utlåndet allmännast användes, finnas
l

många flere, till hvilka detsamma skulle föredragas,' onl det' blott kunde
säljas till nog måttligt öfverpris; men fordras, för högt pris, så

anv~ndes

i

stället annat jern af extra' qvalitet, ty det kan då löna sig att för det in:..
helTIska jernets förbättrande' påkosta särskilda reningsprocesser.

I samma:

mån som tullen på vårt jern-,är hög, uppstår, med an<;lra ord en för oss ökad
konkurrens.

En nedsättning i tullen med 1 franc per 100 kg.,' motsvarande,

ungefär 30 öre per centner, måste derför vara förmånlig för vår jernhandtering, ty derigenom öppnas ovilkorligen ett större område för afsättningen;
men då en tull af 5 francs per 100 kg.. eller 1,50 kr. per centner ,i alla fall
återstår, är å andra sidan tydligt, att en sådan' nedsättning som den ifråga~arande

,icke kan komma att nledföra några alldeles utomordentligt stora

resultat.
Emellertid be'r jag att få påpeka, det man genom traktatens antagande

• förhoppning om en ytterligare nedsättning.
möjligen kan hafva någon

Det,

torde nemligen vara bekant, att Erigland begärt att få stångjernstullen nedsatt
till 3 francs.

Om äfven Frankrike ej' skulle ingå ,på en så pass stor ned-

sättning, är det dock icke alldeles osannolikt,' att stångjernstullen kan komlna
att nedsättas till 4 francs per 100 kg., hvilken nedprutning då äfven kommer
oss till godo.
Härtill inskränka sig enligt mitt förmenande de afsevärda fördelar, som
den nya traktaten kommer att erbjuda vår jernhandtering, ty nedsättningell
i tullen å tackjern från 2 francs till 1 'fr. 50 'centimes fruktar jag icke kommer att medföra stor effekt.

Det skulle ske stora' förändringar i åtskilliga

förhållanden, om vi skulle kunna få till stånd en större

tackjernsexp~Ht

till

Frankrike.
,Hvad öfriga nedsättningar i den nya traktaten beträffar, torde de ej
komma att hafva rin'gaste betydelse.' Visserligen är tullen på gröfre plåt .
nedsatt med 50 centimes och för mera bearbetad sådan' med 1 franc per 100'
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kg.. , men' då detta endast gäller för puddel- och härdfärskad plåt, och den
qvarstående tullen dessutom är alldeles oskäligt ~ stor, kur:tna vi af dessa nedFör oss är i 'alla fall beredni!1gen ~af

sättningar icke draga någon fördel.

bessemer- och martinplåt vida naturligare. än af, puddelplåt, men å de förra
har ingen tullnedsättning gjorts, utan draga de fortfarande en tull· af mer än
10 francs per 100 kg. eller 3 kr. per ctr.
Hvad smältstycken beträffar, så'

me~för

den nya traktaten visserligen

en väsentlig försämring i vår ställning,' om man, såsom den siste talaren
gjorde, jemför den' tillärnade med den nu gällande traktaten; . men som det
icke står oss fritt att välja emellan dessa båda traktater, utan blott emellan
Frankrikes »tarif general» och den nya traktaten, kan jag ej finna, att man har
någon rätt att påstå den nya
sälnring.

traktate~

såsom sådan medföra någon f6r-

Tvärtom visar den' tillärnade traktaten på papperet så till vida en

förbättring, att den af »tarif

gen~ral»

för, att jern 'skall räknas såsom smält-

%i

traktaten blifvit nedsatt till 4%. Äfven

stycken fordrade slagghalten af 6

denna slagghalt är dock så stor, att jag är fullt öfvertygad att icke någon
post af svenska smältstycken i medeltal håller så mycket slagg, och den ge. nom traktaten vunna förbättringen är derför i sjelfva verket blott skenbar.
Att så orimliga slagghalter som de nyss nämnda blifvit bestämda såsom
kännetecken för sådant jern, som får räknas såsom smältstycken och gå
•

•
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under den oförändrade lägre tullen af 4,50 francs per 100 kg., i stället för
att nu gällande traktat, icke bestämmer någon viss slagghalt såsom gräns.
emellan de olika jernsorterna, utan blott, säger att till smältstycken skall
räknas sådant jern som

inn~hålle~

slagg, är visserligen en för vår jern-

handtering mycket ledsalll omständighet, men sonl sagdt, det står ej Sverige
öppet att välja emellan de båda traktaterna, utan blott enlellan »tarif general»
och den nya traktaten, och af dessa förtjenar äfven i detta hänseende den'
.

,

. senare företrädet.

Jag, vågar i alla fall hoppas, att vår smältstycke-export

.icke skall komma att lida så stort men som af det sagda kan synas blifva
händelsen, ty jag tager för afgjordt att någon slaggundersökning på vanliga
smältstycken näppeligen kommer att" af tullverket företagas, utan gissar jag,
., att desamma trots den orimliga bestämningen om slagghalten fortfarande
komm~

föras ;

att med en tull af 4,50 francs per
me~

1~O

kilo såsom

sm~ltstycken

in-

deremot komma 'nog utvalsade smältstycken eller s. k..råskenor

20
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hädanefter att' af det franska tullverket "-räknas såsom stångjetn, så att tullafgift för dem måste betalas med: 5 francs per 100
kg., och skulle slag-g{
'bestämning å' vanliga sinältstycken komma att af- tullverket anställas, så
komma som sagdt 'säkerligen äfveri de att få betala stårigjernstull.

Den nya

traktaten medför elnellertid i detta olyckliga fall den fördelen, att sagda tull
endast utgör 5 francs per 100 kg., i stället' för att motsvarande tull ,både
enligt »tarif general» och nu gällande traktat är 6 francs.
På traktatens debetsida ställer sig den omständigheten, att maskiner och
jernvägssk~nor' vid in1port från Frankrike äro tullfria.

Då emellertid den

förste talaren i dag upplyst,. att denna nya t -aktat med Frankrike alldeles
icke utgör något hinder för oss att 'fastställa andra vilkor i afseende å tullförhållandena med, andra länder, så tror jag icke att vi hafva något att befara af denna Frankrike medgifna tullfrihet, ty derifrån kan det åtminstone
under närvarande prisförhållanden alls icke kOlnma' i fråga att importera
jernvägsskenor; och importen af maskiner från Frankrike blifver nog icke
sy?nerligt afsevärd.

Det skulle endast vara under förutsättning att man i

dessa hänseenden äfven vore bunden gent emot andra länder, som den nya
traktaten skulle kunna gifva anledning' till farhågor.· Då så icke är' förhållandet, förfaller i och med detsamma 4varje anmärkning, som jag från
jernharidteringens synpunkt ansett mig kunna uppföra. på debetsidan, och det
återstår att man fått 1 franc per kilo minskad tull å stångjern. Då detta är
den vanligaste' produkten af svensk' jerntillverkning, är det vidare klart, att
den nya traktaten måste vara till ganslta afsevärd fromma för Sveriges jernindustri.
Herr Kabinettssekreteraren Lagerheim: Med anledning af en föregående
talares yttrande ber jag att få upplysa, att det icke kan vara' någon tvekan
om att icke genom den nya traktatens antagande den »surtaxe d'entrepöt»,
so~ drabbar svenskt trä, då det från Belgien öfver landgränsen införes

tin

Frankrike, verkligen upphäfves. Bestän1melsen i traktatens 12:te artikel" mom.
3 år i det afseendet fullt klar.

Den lyder på originalspråket sålunda:

»Les bois communs importes de Belgique par la frontiere de terre
seroht 'affranchis de la' surtaxe etablie par la loi du 7 mai 1881.»'
I öfversättning lyder bestälnmelsen på

följa~de

sätt: »Oarbetade trä-
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va-ror, sam fran Belgien infOras 6fver landgransen, skola vara befriade fran
den genom lagen af den 7 maj 1881 faststiUda surtaxe).

Jag bor tillagga,

ati med lagen af den 7 maj 1881 menas den lag, sam innehlUier de nya
tuJltarifTerna, fern till antalet. Den f6rsla oeh Hingsta af dem - tariffen A innehAller tullsatserna fOr varor infOrda direkt till Frankrike. Men tariffen
C besllimmer en tilliiggsafgift, sam drabbar europeiska produkler hvilka inforas till Frankrike fran annat land an produktionslandet. Denna tariff innehailer blatt ravaror oeh bland dem tra. Den nya traktaten upphiifver saledes
clenna tariffs sladgande om )surlaxe d'entrep6t» Ii svenska travaror via Bel·
gien, oeh samma traklaLsbestiimmelse torekommer jemval i den nya handelstraklaten mellan Frankrike oeh Belgien.

Om man nu an kan tanka sig

mojlighelen att traktaten mellan Belgien oeh Frankrike torkastas, sa. qvarstAr
emellcrtid den ofvan citerade besUimmelsen i lraktalen mellan Frankrike oeh
de torenade rikena i gallande kraft, saval Belgien sam ass till gagn.
Herr Grosshandlaren Astrup: Jag bel' att fa belyga den siste talaren
min upprigtiga taeksamhel for den fOrklaring han behagat lemna Mver arlikeln j2 mom. 3 i den nya traktnlen, hvilken torklaring varit for mig myeket
lugnande. Jag harmed mina yrkesbr6der ofverlagt am denna artikels betydelse utan att lyckas fa densamma for mig kIaI'.

Vi hafva nemligen fOre-

sUilt oss, aU traktaten i deona del vore beroende pA anlagandet eller fOrkaslandet af den fOreslagna traklaten mellan Frankrike oeh Belgien. Att sA
ieke ar forhAllandet, val' som sagdl fOr mig en mycket vigtig oeh lugnande
upplysning.

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS
sammantrade den

2

mars 1882.

Ordforande; Bankdil'cktorcn J. H. PALM£.
Till ledamoter ·af

~6reningen

jovaldes:

Herr v. HaradshOfdingen A. Bergh,
»

Borgmaslaren A. P. rrybom,

»

Byggmastaren A. 1h.· Wallenius,

»

Professoren A. Key,

»

Grosshandlaren B. A. Danelius,

»

Sekreteraren F. Unandel',

»

Amanuensen B. Daoidsoll,
Grosshandlaren S. Keyser,
Kamreraren E. W Lillieskold,
Sekreteraren $. Wieselgren oeh
v. HaradshOfdingen J. Stuart. '

»
»

»
»

Herr Intendenten :E'orssell holl harefter ett fOredrag

Om domaner.
Man kan skilja mellan tvaone kategorier af statsdomaner, nemligen sAdana som anvandag till visst statsandamaJ, sasom byggnader fOr allmanna
verk oeh inrattningar, hamnbyggnader m. m., oeh hvilka icke inbringa staten
DagOn if!.komst, samt sadana, hvilka, antingen rorvaltade fOr statens egen riikning eller bortarrenderade, lemna arlig afkastning (domaines prives).

Till

denna senare kategori hiinioras stalens jordbruksegendomar oeh skogar samt
afven sadana industriela anUilnminu:ar som .iernvagar. kanaler o. d.
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Domänväsendets historia tränger långt tillbaka i tiden.

Så fmner man

jorden i det gamla Egypten vara delad i lika delar mellan konungen, prest- och
krigarekasterna; de judiske konungarne droga inkomsten af statens egendomar; de grekiske konungarn.e på Homeri tid voro helt och hållet anvisade
. att taga sitt apanage af sådan egendom; Grekland och Rom besutta stora
domäner, hvilka lemnade den hufvudsakliga inkomstkällan för staten. Under
medeltiden utbildade sig ett vidsträckt domä:q.väsende med fullständiga
ganden rör förvaltningen, af hvilka

~e

som 'utfärdades af Karl den

sto~e

i

stad~

voro.

särdeles omfattande. Men under denna tid 'voro domänerna snarare en regentens tillhörighet än statens.

Så länge regenten ensam bestred kostnaderna

för sitt hof, bibehöllo egendomarne karakteren af att vara hans tillhörighet;
men med ökade utgifter för statshushålIningen och dermed påbjudna skatter
för dessas betäckande började ock afkastningen af statsdomänerna att användas till bestridande af statsutgifterna.

Man kan med skäl påstå, .att i åker-

brukande länder det ärftliga konungadömet utbildades på grundvalen af
domänpesittning; ju vidsträcktare denna var, desto 'oinskränktare konunga-·
magten, och ej förr än vid den tidpunkt, då denna skakades i sina fogningar,.
framkastades åsigterna om försäljning af statsdomäner, hvilka tillförene, enligt
alla länders lagstiftning, icke tinga afyttras.
.

Innan

ja~

.

meddelar redogörelse för de stadgar, som med afseende å

Sveriges domänväsende tid efter annan blifvit utfärdade, torde det tillåtas
mig att meddela en kort historik öfver domänväsendet inom de olika kultur-o
länderna, sådant det utvecklat sig, och de åtgärder som blifvit vidtagna med
statsegendomarne under olika tidsperioder.
I England besutto de anglosachsiske konungarne, likasom alla. klanfurstar, ett ansenligt domanium, hvilket under Normandernes tid så utvecklade sig, att hela landet utgjorde ett regentens domanium, af hvilket han utdelade förläningar mot årlig afgäld.Från denna tid härleder sig den satsen
i engelska rätten, att konungen var. »the lord paramount».

Men Norman-

dernes hushållning varade icke länge.· Behofvet af stora inkomster gjorde
sig snart gällande; kronans domäner förpantades för anskaffande af erforderliga medel' till betäckande af krigsk'Ostnader, och med en sjunkande inkomst
från domänerna steg också parlamentets magt. Oaktadt genom flera aktstycken
domänern:;t förklarades för oafytterliga,. fortsattes sköflingen, och år 1760
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införlifvades kronans egendom med civillistan. Antalet af s. k. privatdomäner
är ,.för närvarande icke stort och' årliga afkastningen' uppgår ej till högre
belopp än omkring 400,000 pund sterl.
Oaktadt i Frankrike den feodala åsigten, '»att konungen ensalll är egare
af jorden», icke fick insteg i den allmänna 'rätten, ,höllo dock konungarne
strängt på, att domänerna icke såsom statsegendom fmge -afyttras, och denna
grundsats blef ock gällan,de intill

revolution~n

1789, då dekretet af. den 22

november 1790 bestämde' deras försäljning, och derpå följde en sköfling af
statsegendomen, som knappast eger någon motsvarighet. i historien.
Jag skall tillåta mig att efter' M:r Leroy-Beaulieu anföra åtskilliga siffror,
som i detta afseende äro särdeles upplysande.
, De nationalgods, hvaraf den första revolutionen satte sig

besittning,

utgjordes af kyrko- och hospitalgods samt konfiskerad egendom. Oaktadt det
exakta försäljningsbeloppet af den under revolutionen försålda nationalegendomen icke' är kändt; uppskattas det med. all visshet till flera milliarder. Efter
denna tid har försäljning af s. k. domaines prives egt rum under tider, då
Frankrikes finanser befunnit sig .i brydsam ställning.

Ar~alen

af efter revolu-

tionen forsåld statsegendom, som hufvudsakligen utgjorts af skog, uppgår till
353,000hek~arer,

hvilka, efter ett medelförsäljningspris af 866 francs, hafva

inbragt 306 millioner francs _till statskassan.
Värdet af Frankrikes s. k. donlaines prives, till ett antal af 9,098 stycken, uppgår till 1,650,368,815 francs, hvaraf 1 ]/3 milliard belöper sig på
egendom.

skogs~

Årliga in~omsten -af jordbruksegendom är- i. budgeten för 1878.

upptagen till 2,900,000 francs och af skogar till 58 lnillioner francs. För försålda-domäner och inventarier finnes beräknad en inkomst för nämnda år af
10,890,000 francs. Frånräknas den beräknade inkomsten för försåld egendom,
uppgår inkomsten för --skogarne till- 3 %, men af jordegendomen till endast
omkring 1· % af ,_ det beräknade värdet.
Uti Italien, der domänerna hufvudsakligen utgjordes af kyrkogods, hvilka
på senare tider indragits -till staten, har sedan -1867 försiggått en årlig försä]j~
ning af dessa egendomar, hvilken inbragt statskassan betydliga belopp. Under
åren 1867 till 1873 försåldes en, areal af 427,OOOhektarer för en SUffilna af
448 mill. francs; hvilket representerar ett medelpris per hekt.ar af 1,030 francs.
Återstoden af de indragna' ,kyrkogodsen . uppskattades den 1 januari 1873
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till ett värde af 178-mill. francs,

~ell

som försäljningen

stor

~kala

pågått

hvarje år, finnes för närvarande i statens ego ingenting qvar af denna

vid~

strä?kta egendom. Af den äfriga statsegendomen, som utgjorde en del af det
_antika domaniet, påbörjades försäljningen 1861. Egendomen indelades i 34,043
lotter, hvarför bestälndes ett pris af 191 mill. francs. Försäljningen inbragte
mera än 230 millioner.

Huru mycket af denna slags statsegendom är osåld,

har jag ej kunnat utforska; mycket torde det ej vara.
Att den statsegendom, somforefans i SpanierL, icke lemnade en mot
dess verkliga värde svarande afkastning, framgår deraf, att den vid

försälj~

ning inbragte staten 926.mill. realer, då det .uppskattade värdet utgjorde 133
lnill. realer.

Likaså belöpte sig försäljriingssummån af de år 1835 indragna

kyrkogodsen till 17,854,000 realer, eller' nära dubbla uppskattningsvärdet.
Äfven inom Österrike har. försäljning i stor skala egt rum af statsegen~
domar, så att för närvarande den enda återstående privategendomen består,
med undantag af cirka 10,000 tunnl. åker, af skog, hvilken inbringar en nettobehållning af omkring i'million floriner. Beloppet för under åren 1848-1855
försåld egendom uppgår till 230 mill. francs.
Inom Ungern åter förefinnes ännu i närvarande tid en mycket betydande mängd statsdomäner, hvilka dock till allra största delen utgöras af
skogbärande :mark.
omkring

\\2

Arealen är angifven till ej mindre än 470 qv.mil eller

af Ungerns hela område.

Afkastningen motsvarar dock

lunda värdet, ty densamma. uppgick för 1878 endast till 1

1
/2

inga~

mill.. floriner eller

·3,000 fl. per qv.mil.

Tysklands politiska utveckling är orsaken, hvarför rättsförhållandena
.a?gående .domänerna varit särdeles invecklade och i flera .afseenden skiljer
sig från det som förefunnits i E'uropas öfriga stater.
Det på olika sätt bildade domanium eller .. kammargodset inom tyska
landområdet fördelades icke efter arten af sitt ursprung uti hus- och

stats~

.egeridoln, utan behandlades likartadt, och hölls endast skildt' från de besittningar, hvilka furst"arne innehade såsom privatpersoner och hvilka benämndes

sch.atullgods. I Tyskland gjorde sig den statsrättsliga grundsatsen' gällande,
att afkastningen af kammargods.en borde användas i främsta rummet för statsändamål och derefter för hofhållninge~, och att skatter ick~ borde tillgripas
förr än afkomsten icke räckte till för bestridand'e af statsutgifterna.

Genom
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,åtskilliga stadganden bestälndes, att kammargodse~'skulle bibehållas ostyckade,
anses för oförytterliga och icke skattläggas,' annat än i ytterst trängande fall,
samt ärfvas med furstevärdigheten af den förstfödde af manliga afkomman.
Efter grundandet. ~f tyska statsförbundet sökte man genom nya författningar
bestämma de olika slagen af förefintliga gods. I en del af de tyska staterna,
såsom Preussen, Bajern, Wiirtemberg, Kurhessen, förklarades' sanltliga kammargodsen för

statsdomäne~;

i

andr~

f?rblefvo, ,domänerna den furstliga familjens

egendOlTI, hvarvid dock' bestämdes, att årliga afkastningen skulle användas
till statsutgifter eller till bestridande af hofhållningen.
Att Tyskland fortfarande har bibehållit största delen af sina qomäner,
bevisas deraf, att inom tyska riket en icke obetydlig del af statsinkomsterna
utgöres af afkastningen från domäner och skogar. Så uppgifver A. Wagner,
att år 1873 af nettoinkomsten af det s. k. Privaterwerb, hvartill räknas domäner, skogar, kolonier, statslotteri, berg- och hyttverk, post, telegraf och
jernvägar, belöper sig på domäner och skogar:
i \\Tiirtemberg
»

Bajern

»

Sachsen............

»

Baden

»

Preussen

13,2 %

17,3
9,7
7,1
0......

»

»

8,4» ,

då derelnot i öfriga länder nettoinkomsten af ofvannämnda inkomstklass högst
utgjorde '4, l (Schweiz) och lägst 0,6 (England). '
, Genom förordningen af den 17 januari 1820 bestämdes, att statens hela
förmögenhet: deri inberäknadt san1tliga dOlnäner, skogar och sekulariserade
gods, skulle utgöra en garanti för statsskulden, och att försäljning kunde få
ske af statsgods med användning af försäljningssun1man till skuldafbetalning.
Ur ll1ig tillgängliga ~ällor har jag sökt sammanföra en uppgift äfver
inkomsterna af och utgifterna för förvaltningen af domäner och skogar ino'm
tyska riket, hvaremot det icke varit mig

möjl~gt

att erhålla uppgifter öfver

hela arealen af don1änerna inom de skilda staterna.
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1877.

Statsdomäner. Skogar.
Hectarer.

Inkomst af
dom'äner
skogar.
R

i

k

FÖrvaltningskostnad.
Domäner." Skogar.
m

a

r

Netto.
Mark.

k.

.'

Preussen
346,000 2,608,295 29,531,540 55,497,500 6,755,300 28,383,300 49,890,440
Mecklenburg·Sphwerin 540,000 - till hofhållningen
(värda' 300. ~ill. mark)
Braunschweig
45 gods
62,500
1,091,633
Bajern ... ...
..
1»
940,651
397,670 29,878,180 333.,098 13,106,703 16,836,0~9
6,374,510
Wiirtemberg
189,722
3,836,636 3,709,974
Baden
18,437
87,419
754,660
4,229,592
Hessen
17,009
67,801
2,766,250 4,149,850
EIsass-Lothringen .
133,811
6,916,100
Sachsen
167,534
. 86,282,048 t

hvadan nettoinkomsten af statsdomäner torde

hela

tys~a

riket belöpa sig

till omkring 100 millioner mark.
. Hvad domänvasendet i Svel~i9.e angår, är detta mycket gammalt.
äldsta statsdomaf;Lium var Upsala öd, »hvaraf konungen

~kulle

Det

lefva». Hufvud-

sakligen genom Carl XI:s reduktion tillväxte antalet af s. k. statsdomäner,
hvilka antingen upplätos såsom boställen" åt civile och militäre tjenstemän'
eller ock för kronans räkning utarrenderades.

Innan jag öfvergår att när-

mare redogöra för de olika lagstadganden, som förefunnits beträffande förvaltningen af kronans jordbruksegendomar, och de förslag till förändringar
derutinnan, som på senare tider varit framstälda, och ·slutligen innehållet af
den kong!. proposition, angående. förvaltni~gen af kronans jordbruksdomäner
- samt inrättande af en för dessa egendomar och statens skogar gemensam
domänstyrelse, som är framlagd för den nu

försam~ade

Riksdagen, torde det

vara lämpligt att meddela en uppgift öfver antalet och värdet af de statsegendomar, hvilka' äro ämnade"' att ställas under den föreslagna tlomänstyrelsens vård.
Enligt den. tabell, som åtföljer .ett inonl finansdepartementet under 1880
uppgjor.dt förslag till domänförvalt~ingens or.dnap.d~, uppgick _.antalet af de
jordbruksegendomar, som vid midfastan 1880 redan voro eller, i den mån de
af indelningsinnehafvare afträdas, komma under statens förvaltning, till 3,575,
af hvilka omkring 2,200 voro till statsverket indragna militieboställen, hvarvid,
der en eller flera egendomar äro upplåtna under ett kontrakt, dessa llpptagits
såsom ~n egendom.

Om domiiner.

Taxeringsvardet

a dessa egendomar, hvilket ar 1879 ulgjorde 62,715,773,

torde dock for narYarande vara iCke obetydligt hogre, da efter denna tid nya'
taxeringsvarden bHfvit asatta, med iakUagande af de foreskrifter som rorande
egendomstaxering blifvit utni.rdade. Med hiinsyn till nu omnamnda taxerings·
vardet utgor arrendeafgiften, som for deUa ar uppgiek till elt belopp af 2,873,164
kronor, 4,60 " af taxeringsvardet oeh utgor salunda en fullt tilIfredsstallande
afkomst, i synnerhet da man tager i belraktande, aU arrel)datorn endast till
hllsbehof tar anvanda den a egendomen befintliga skogen, hyars Yarde, om
den ej for statens rakning tillgodogores, arligen stiger.
Med afseende a storleken af de jordbruksdomaner, lOr hvilka arrendeafgiften ingar eller kommer aU inga till slalsverket, hafYa de blifvit indelade
i 4 kategorier, af hvilka falla pa
den 1:sla, innefaUande sadana egendomar, som gifva under 200 kronor i
arrende oeh som, jemlikt nadiga brefvet af den 29 maj 1874, komma
aU efter nu gallande arrendeaftals slut forsaljas,..
den 2:dra, egendomar med arrendeafgiild fran 200-500...... ...
den 3:dje,

.

• 500-1,000.
.. ".

•

728
978

808

1,000 kronor och der6fver 733

3,247,
hvartill komma ..
.
233,
som vld midfastan 1880 annu icke bJif\'it indragna. De ofriga 95 egendomarne uigoras af sadana, af hvilka afkastning ingar till landshofdingeloneregleringsfonden, stuterierna och hofstallet.
BelralTande arealen af clenna statsegendom, kan clenna icke annat an
tillniirmelsevis uppgifvas, enar icke fullstiindiga kartor till alia egendomar foreflnnas. :ro,'lan tarde dock kunna antaga, aU arealen af /ike,. oeh dna llppgar
till omkring 1 1/2 million qvadratrefvar, ungemr hiilften af hvardera. Enligt
skogsstyrelsens ber~ttelse fo~ 1879 utgor arealen af skogar, till antal af 2,730
stycken, som tiIlhOra jordbruksdomiinerna, 2,828,652,6::' qv.ref eller 4,52 " aC
samtliga allmanna skogarnes ytvidd.
Enliglofvannamnda skogsstyrelsens berattelse uppgar all stalen lillhorig
skogsmark till 62,307,761,15 qvadratref"ur, af hvilka 14,041,9"28,59 utgora
skogar till lllarrenderad eller till indelningshaf"are upphlten jordegendom, till
aUmanna inrattningars hemman samt till kronohemman oeh nybYRRen. Ater·

\'
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stoden eller 48,265,832,56 qv.refvar ~ro beräknad~. att, efter en. räntefot åf
4 %, ega ett kapitalvärde af 35,552,000 kronor, hvilket tvifvelsutan skuBB vara
mycket högre, om uppskattningen skett med hänsyn till saluvärdet vid gyn-,
samma konjunkturer.
Sammanlagda värdet af den statsegendom, som komme att förläggas
under dOlnänstyrelsens vård, skulle sålunda utgöra 103,267,773 kronor, hvil~
ket, äfven om det geno.ffi fortgående försäljning af så,dana egendomar som
gifva under 200 kr. i arrende något, minskas, dock i sjelfva verket torde
kunna ökas med omkring 50- %, för att utgöra en någorlunda exakt siffra i
jemförelse med det allmänt gängse salupriset på jord.
Lagstiftningen rörande de -för statsverkets räkning utarrenderade
domarne har, i synnerhet med afseende å

b~stämmelsen

för arrendeafgiftens utgörande och ,för sättet

p~

egen~

rörande grunderna

hvilket denna skulle bestäm-

mas under loppet· .af de 200 år hvarunder kronans egendomar varit upplåtna
på arrende, tid efter annan förändrats, i syfte att derigenom åt kronan vinna
högsta möjliga inkomst.
Under äldre tider förvaltades sådana kronans egendon1ar, hvilkas

afkast~

ning användes till hofförtäringens och, hofstallets underhåll,genom gårdsfogdar, andra voro upplåtna till förläning åt kronans embetsmän, eller åt enskilde, som derför voro förpligtade att utgöra vissa ·tjenstbarheter.
Det var först under Carl XI:s regering och efter 'reduktionen', som. de
egendomar, hvilka ickeanslagos till n1ilitieboställen, allmännare utarrende..
rades, antingen genom upplåtelse till den mestbj·udande på vissa år eller"på'

perpetuela arrenden mot. en viss årlig summa. Redan från denna tid förskrifver sig stadgandet om optionsrätt vid ny arrendetid, då genom kongl.
reskriptet af den 8 oktober 1689, hvilket dock afsåg' endast godsen i Öslersjö:.
provinserna, den förmånen medgafs

arrenda~or,

som ordentligt erlagt arrende..

a,fgifterna och vid utgången af arrendetiden befunnits väl hafva förestått godset,
~tt.

han" icke behöfde från arrendet drifvas derför att en annan erbjöd högre

arrendebelopp, en förmån som först genom nådiga förordningen af

de~

17 juli

1847 medgafs arrendatorer af kronans egendom och som varit medgifven, intill
senaste tider, till dess densamma 1875, genom riksdag~ns beslut och Kong1.
Maj:ts under den 24 maj 1875 derå meddelade stadfästelse, borttogs vid förnyad utarrendering af statens jordbruksegendomar.
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Med afseende å grundemaf6i' arrendeuppl.åtelsen och beräkningen för
arrendeqf9iftens utgörancle, utfärdades -under 1700-talet åtskilliga författningar, -hvilka ~eddelade närrnare bestämmelser härutinnan.
Enligt nåd. bref af den 3 april' 1728 bestämdes. att arrendeafgiften skulle
utgå efter den kungsgårdarne åsattaJ·ordeboks- och ~al~talsl-'änta efter krono-

värde med er1- rf)-erdedels förhöJ·ning, samt att sätertfriheten också skulle
beräknas till en fjerdedel af räntan, och att af' beräknade beloppet qf säterifriheten hälften skulle tillfalla kronan och åter~to'den användas' till husens
underhåll, derest ej betydligare nybyggnad' tarfvades,' då arrendator kunde
befrias från utgifvande af 'sagda belopp 'under vissa år.- Uti ,dessa stadganden
gjordes ändring genom kong!. bref den 12 april 1748,' hvaruti, till följd af
vid samma, års riksdag verkstäld besigtning af en del kungsgårdar, hvarvid
befans att staten genom gällande bestämmelser i utarrenderingssättet åsamkades betydlig förlust, bestämdes, att kungsgårdar vid int,räffad arrendeledighet skulle

genon~ ~uktioli

till den högstbjudande utarrenderas, och att till

grund rår arrendesumman skulle tagas räntan, beräknad qfter 5 daler si{fver-

.mynt r/ör tunIla spanlnål, 1735 åi"s s'tändiga l1~arJ.cegång för persedlarne
, . oc/~ viss tiondesätt1~in9 för kronotionden, hvaremot de rnindre gårdarne
fortfarande skulle upplåtas mot räntans utgörande.

I detta bref förekommer

äfven bestämmelsen om att vid kungsgårdarne skulle underhållas, till kreatursrasernas upphjelpande, stuteri, holländeri eller sch4fer i, samt att arrendatorerne fingo öfvertaga de vid kungsgå:rdarne befintliga, kronan tillhöriga redskap och kreatur, hvarigenoln åsyftades att kunna framkalla täflan om arrendet äfven af personer, som icke egde tillräckligt kapital att öfvertaga stÖrre
egendomar, men hvilkas duglighet gaf en viss garanti rår att statens egendomar förbättrades, hvilka bestämmelser dock upphäfdes genom nåd_ bref af
den 3 december 1810.
I nu anförda bestärnmelser angående

~ättet

för arrendevilkorens beräk-

ning skedde dock förändring genom nådigt bref af del~ 13 augusti 1766, enligt'
hvilket jordeboks- och mantalsräntan för· såväl redan utarrenderade

kungs~

gårdar som dem hvilka skulle utarrenderas 'borde beräknas efter årliga
markegången.

Vid skeende utarrenderingar skulle egendomen, vare' sig den '_

var, större eller lnindre, utbjudas på offentlig auktion åt den, som erbjöd
\

J~öfJsta

kontanta städja att på

el~

gång' erläggas'för hela arrencletiden.

1882 d~n 2 mars.

Genoln den ansats till ett framåtskridande jordbruk, som gjorde sig gällande under senare delen af 18:de seklet, i det att betydliga odlingar gjordes,
hvarigenoln arealen. af åker 'blef vida större än på den.tid i slutet 'af 17:de
och början af 18:de seklet, då skattläggningen verkstäldes, hade godsens afkastning sålunda i ej ringa lnån stegrats, hvilket· förorsakade upprepade framställningar från Riksdagen om önskvärdheten att söka vinna större afkomst
från kronans utarrenderade egendonlar.

Dessa framställningar föranledde

Kongl. Maj:t· att i nåd. bref af den 17 december 1799 anbefalla förnyade
stadgar vid· utarrenderingen, i hvilka uttalades den grundsatsen, att -

som

åkerbruket vid kronans gårdar utgör det väsentliga hvaraf afkomsten hemtas, och som ett arrende i penningar, sfadgadt genom öfverbud vid auktion, alltid lnåste under arrendetiden blifva oförändradt, antingen varuprisen och myntvärdet falla. eller stiga, hvarigenom kronan eller arrendatorerne sättas i lidande -

bäst vore, .att för hvarje k·ungsgård, efter dess

storlek, ett visst tunnetal bestämmes, ,att antingen levereras in natura med
spanmål, hälften råg. och korn, eller betalas med penningar, och att fördelen
af ladugården samt öfriga förmåner skulle ställas under, auktion för penningafgift. Mängden af den spanmål som skulle per tunnland utgå .såsom arrende
bestän1des för somliga län (Upsala, Stockholms, Nyköpings, Vesterås, Linköpings, Åbo och Kalmar) till 1 tun,na, af gårdens. hela eller 2 tunnor af gårdens besåd~a areal, men i öfriga län till

3/4

t:a per åkerareal eller 1 1/ 2 af

den besådda.
I. öfrigt stadgades,. att arrendatorn skulle vara skyldig att hålla en mål- .
fyllig, felfri hingst till hästafvelns upphjelpande, hvarjemte fortfarande stuteri,
schäferi och holländeri borde hållas. För befrämjande af ängsodli1~!J för åkerbruket och boskapsskötselns förbättring samt för att åstadkomma tillgång. på
frö af tjenliga grässlag, skulle det· åligga arrendatorn .att upptaga ett stycke
af den rninst bärande, till'odling tj enliga är:tgsmarken samt igenlägga densalnma
med goda svenska grässlag, hvaraf sedan
invånare tillhanda.

f~ön

borde till afsalu hållas ortens
,.'

Genom den' vid utarrenderingen obegränsade täflan visade sig,: att ,ar'.rendeanbuden ofta uppdrefvos till ett alltför stort belopp, för att arrendatorn
skulle kunna på tillbörligt sätt uppfylla arrendevilkorel1,. :och klagan förspordes,
att egendonlarne vid" arrendetidens slut befunnas i ett vanskött skick. Denna
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'Omständighet föranledde rIkets ständer att, med_ anledning af en inom bondeståndet af Daniel Andersson väckt motion, vid riksdagen 1844 och 184:5

fram~

'lägga förslag om förnyade bestämmelser vid utarrendering i så fall, att före
-egendomens utarrendering skulle fastställas ett minimum hvarunder och ett
~åximum hvaröfver ·det årliga arrendet ej fick gå, och till hvilket förre 'arren-

-datorn eller, derest han var afliden, hans enka eller barn, derest Konun-gens
befallningshafvande ansåge, egendomen vara under arrendetiden väl ~ skött,
'Skulle hembjudas arrendet.
,

Men derest denna s. k. optionsrätt icke begag-

'

.nades, skulle arrendet utbjudas på auktion 'och arrendet tillfalla den, som,
utöfver minimibeloppet erbjöd högsta årliga arrende, eller, om flera anbud gjordes till maxImisumman, den som derjemte bjöd högsta kontanta städja ,att
vid tillträdet på en gång erläggas.

Denna form för arrendeupplåtelsen är

ännu gällande, lnen i sättet för uppskattningen af arrendevärdena, som förut
skulle verkställas af Konungens befallningshafvande efter hörande af kronobetjent, vidtogs genom nådiga förordningen af den 7 augusti 1863 den förändringen, att' sådan skulle, för vinnande af behörig visshet att egendomens
.arrendevärde blefve noga beräknadt, förrättas af kronofogde med biträde af
landtmätare och tvänne i landtbruk förfarne män, hvarefter Konungens befallningshafvande med eget yttrande skulle insända uppgjorda förslaget till minimi,och maxiIniarrende till kalnmarkollegium, som hade att efter ompröfning fastställa beloppen.

Betrö:f!ancle
Tende, har

d~nna

del~

tid, under hvilken kronans egendom .upplåtits på ar-

vexlat under olika perioder.

Genon1

bestämdes den till 10 el 12 år, förlängdes 1739 till 15,

17~8

faststälc~es

års kong!. bref

1799 till 30 år,

'men nedsattes 1860 till 20 år, då man ansåg att med de framsteg jordbruket·
tagit arrendatorn under så lång tid kunde erhålla full godtgörelse för nedlagda n1ödor och kostnader.
Hvad angår

säkerhetel~

för arrendevilkorens uppfyllande, har denna,

som före 1766 antingen utgjordes af borgen eller, der så önskades, af förskrifning af all arrendatorns ege11dom, efter denna tid bestått i borgen af två bofasta personer. Enligt åberopade författning borde borgen fÖr!lyas vid, hvarje
laga syn, men genom cirkulär af den 13 juni 1808 faststäldes borgenstiden '
till 5 år i sänder.
3
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I det f6regående är omnämndt, llurusom den enligt .1847 års författning

medgifna optionsrätten, på grund af riksdagens hemställan, upphäfdes 1875.
Vid den diskussion, som 'med anledning af väckt motion om optionsrättens upphäfvande fördes i kamrarne, förekommo ganska vigtiga anmärkningar emot de grunder som voro gällande för förvaltningen, hvilken hädanefter skulle blifva så mycket mera omfattande, sonl vid föregående riksdag
beslut fattats om indragning till statsverket af militie- och civila boställena.,
hvarigenom antalet af de under kammarkollegii vård stäida egendomarne
komme att ökas med omkring 3,000 stycken. Man uttalade nu, likasom man
många gånger förut gjort, att

~en'

afkomst staten hade från sin jordegendon1

vore allt för liten i jemförelse med hvad den enskilde erhöll, och att det sätt,
som vore stadgadt för arrendevärdenas bestämmande, icke erbjöde tillräcklig
säkerhet att egendomen uppskattades till fulla värdet.

Mot optionsrätt.en

erinrades, att denna gifvit anledning till köpslagande om arrenderätt till kronoegendomar och att staten tillskyndats förlust ej allenast derigenom', att uppskattningen icke skett med behörig hänsyn till egendomens alstringsförmåga,
utan jemväl derigenom att egendomar blifvit vanskötta, sedan innehafvaren
funnit sig hafva öfverbetalt rättigheten att få öfvertaga arrendet och beröfvat
sig tillgången på nödigt förlagskapital.
På grund af de erinringar! som under diskussionen om optionsrättens
borttagande gjordes, beslöt riksdagen att till Kong!. Maj:t ingå med anhållan,
»det Kongl. Maj:t ville, efter skedd utredning, låta upprätta och för riksdagen
framlägga förslag till de förändrade bestämmelser med afseende å utarrendering och fÖrvaltning af kronans egendom, som förhållandena kunde påkalla».
Med anledning af denna underdåniga framställning uppdrog Kongl. Maj:t
redan den 5 november s. å. åt en komite, till hvars ordförande kallades framlidne landshöfdingen Adlercreutz, att, med ledning af de upplysningar som
kunde hemtas om Sveriges egna förhållanden samt om andra länders erfarenhet i dessa hänseenden, afgifva underdånigt utlåtande i fråga om

hvil~a

ändringar i nu gällande bestämmelser beträffande utarrendering af egendomar för statsverkets räkning af förhållandena påkallades,
valtningen af

d~ssa

sa~t

huru för-

egendomar lämpligast kunde anordnas.

Det är bekant, hviIken frukten bIef af denna komites betänkande, som
är erkändt vara synnerligen sakrikt och väl utarbetadt.

Den kong!. proposi-

...-
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tion, som på grundvalen af komiterades förslag afläts till 1877 års riksdag,
vann ej riksdagens bifall, hufvudsakligen till följd af de för'eslagna grunderna för
arrendeupplåtelsen, och frågan om ordnandet af förvaltningen fick sedan
hvila, intill dess 1880 års riksdag beslöt aflåta skrifvelse till Kong!. Maj:t med
önskan att snart få en10tse förslag till definitivt. ordnande af domänförvaltningen. Denna skrifvelse föranledde

I{on~;I.

Maj:t att anbefalla om utarbetande

af nytt fdrslag i ämnet, hvilket af dertill särskildt tillkallade biträden och
vederbörande byråchef uppgjordes i finansd.epartementet under senare hälften
af 1880 och sedermera remitterades till vederbörande myndigheter för yttrandes afgifvande.

I hufvudsaklig öfverensstämmelse med detta förslag har den

kong!: proposition om domänförvaltningens ordnande, som nu hvilar på riksdagens bord, blifvit afIattad, och då jag nu går att redogöra för innehållet af
de väsentligaste delarne af densamma, anser jag mig jemväl böra påpeka, i
hvilka väsentligare "delar densamma skiljer sig från domänkomitens förslag.
Domänkomiten utgick i sitt betänkande från den hufvudgrundsatsen, att all
statens egendon1 borde vid utarrendering behaJ?dlas så mycket som möjligt på
san1ma sätt som privat egendom. Då den enskilde egendomsegaren utarrender!lr
, sin egendom, låter han i allmänhet icke utbjuda arrendet på auktion åt den högstbjudande, utan söker förskaffa sig till arrendator en person, som gjort sig känd
såsom en skicklig jordbrukare och anses hafva en god affärsställning. På samma
grunder ville äfv.en domänkomiten bygga förslaget till grunder för utarrenderingen och förkastade sålunda principen

Oln

fri täflan om arrendena, samt ville

åt den förvaltande myndigheten förskaffa rätt att, utan att vara bunden af
"högsta anbudet, till arrendator antaga den bland spekulanterne, som, med
afseende å förutgången

r~dbar _verksamhet,

god affärsställning och insigter i

landthushållning, lernnade den bästa garanti för egendomens omsorgsfulla
vård.

Detta förslag, som i den kong!. propositionen till 1877 års riksdag

i något förändrad form upptogs, "tillstyrktes af statsutskottet, endast med den

väsentliga förändringen, att vid val af arrendator afseende skulle i främsta
. rummet fåstas vid arrendeanbudets belopp och den erbjudna säkerheten och
forst i andra rummet. vid de spekulantens qvalifikationer, som af domänkomiten ansetts vara i första hand bestämmande vid valet af arrendator.

I

den föreliggande nåd. propositionen åter har, Kongl. ~i~j:t alldeles frångått
den af domänkomiten uttalade gr~ndsatsen och föreslagit, att kronans arrenden
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böra göras till foremål får fri täflan och att

högst~

anbudet- skall i regeln

vara bestämmande vid val af arrendator, enär eljest den förvaltande Inyndigheten lätteligen kunde komma att beskyllas för -Inannalnån, orättvisa och
godtycke.
Med afseende å det belopp hvarför egendomen skulle utbjuda?, ansåg
domänkomiten, att endast ett arrendevärde borde åsättas och att städjan borde
bortfalla.

Ur synpunkten att ej' arrendena skulle göras till föremål för fri _

täfian, var det naturligtvis af föga vigt om endast ett eller tvänne arrendevärden bestämdes.

Men då den fria täflan uppställes såsom grundsats vid

utarrenderingen och .högsta anbudet skall vara bestälnmande, ligger i kong1.
förslaget om åsättande af endast ett arrendevärde och borttagande af städjan
en förändring till ett system, som· förut lnånga gånger varit användt och lika
många g:ånger förkastadt, neinligen till det obegränsade arrendeanbudet.
För att på sorgfälligaste sätt kunna utforska det värde, hvartill egendomen
anses kunna utbjudas, har Kong!. Maj:t sökt inrymma i
all möjlig sakkännedom.

Upps~attningen

upp~kattningsnämnden

skall nemiigen verkställas af domän-

intendenten samt två gode män, utsedde den ene af hushållningssällskapets
förvaltningsutskott och den andre af landstinget, samt, då Konungens befallningshafvande pröfvar sådant nödigt, af skogstjenstelnan, landtmätare, landtbruksingeniör och byggnadskunnig" person.
Med afseende å sättet för upplåtelsen af egendolnen föreslog dOlnänkomiten, att anbuden endast skulle afgifvas skriftligen och inlemnas till Konungens befallningshafvande i länet, som jen1te landtbruksinspektören skulle
öfver de gjorda anbuden till domänförvaltningen afgifva yttrande. I det föreliggande förslaget åter äro bestämmelser gifna om sättet. för auktions verkställande, .enligt hvilka densamma skall hållas samtidigt hos Konungens befallningshafvande och å plats inonl orten, som af bemälda myndighet bestälnmes af kronofogden eller kronobetjent, med rätt för spekulant att derförinnan
såväl till nämnda myndigheter som domänstyrelsen ingifva skriftligt anbud.
Hvad optionsrätten, beträffar, är den icke i sin gamla form upptagen i
det kong!. förslaget.

Men deri' förekommer dock ett slag af optionsrätt, som

synes innebära ganska stora fördelar.
för

myck~t k~~der.

~an

Den gamla optionsrätten var förenlål

påstod, såsom jag nyss hade äran nämna, att den

föranledde ti~l köpslagan och förors~kad~ s.taten in~i~ekt förlust, och att det

Om domaner
skulle vara fOr den fOrvaltande myndigheten yUerst svart aU afgora, om mot
arrendalorn forekomme anmarkningar af sadan art., aU han icke borde vid
arrendet bibehallas.

I den foreliggande proposilionen hal' Kongl. Maj:t fore-

slagil, all den arrendator, som skou egendomen val, skulle fa bibehalla
arrendet mot erJaggaode af hogsta erbjudna arrendeafgift eller, om denna
understiger del faslstiilda arrendevardet, deremot. svarande belopp.

Man hal'

hiiremot anmarkt a ena sidao, aU delta skulle minska arrendeanbudens antal,
oeh a den andra, aU arrendeanbud skulle kunna afgifvas till sa hogt belopp,
all arrendatorn icke skulle fiona med sin fOrdel forenligt aU fOr den erbjudna
summan bibehalla arrendet.

Hvad den fOrra anmiirkningen betraffar eller

all spekulationslusten skulle komma all minskas, sa torde det vara temligen
Iikgilligt fOr slaten, ty nar slaten far det arrende af egendomen, som sakkunnige personer anselt densamma bora helinga, sA hal' ju slaten tau hvad
den bor hafva oeh kan salunda ieke sagas lida nagon direkt forlust, hvilken
snarare kunde aSflillkas staten, derest nrrendesumman

~enom

obetanksamma

anbud skulle uppbl'ingas till hogre belopp an som egendomen med behorig
skotsel kunde biira, hvarigenom arrendatorn antingen nodgades i fOrtid aftrada densamma eller ock sA utsuga jorden, all vid en fOrnyad utarrendering
icke kunde erhallas eU lika hogt arrende, utan snarare elt lagre.

Deh

hvad betriifTar den andra anmarkningen, aU den, sam innehar arrendel, skulle
genom iIlasinnade personers forsok all fOr honom uppdrifva arrendet till sa
hogl belopp, all han icke skulle finna med sin fordel forenligl aU anyo inga
arrendeaftal pa ylterligare Ijugu ar oeh salunda

ga

i mistning af aU ta ersiill·

ning for nedlagda kostnader, so. ar han genom eU stadgande i de fOreslagna
grunderna torsakrad om godtgorelse fOr gjorda grundfOrbiittringar. OCh man
torde derjemte kunna antaga, alt de fall skola blifva fli, da en person af
il1vilja skulle vilja vedervaga aU uppdrifva arrendet sa hOgt, all ej fOrre innehafvaren kan ll.nyo Ofvertaga detsamma, hvarvid han lOpte fara all bereda sin
egen ofard. Ell korrekliv i en alltfOr ofverdrifven spekulation ligger ock deruti, all borgen skall foretes, och det iiI' viii temligen sakert, all borgesmannen
skola tanka sig for mer an en gAng, innan de gifva arrendespekulanten lofte
om borgen for arrende till huru Mgt belopp som helst, hvilket ju skulle for
dem kunna medfora ekonomisk ruin.
Bland Ofriga iorslag, som torekomma i Kong!. l\1aj:ts proposition, anser
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jag mig särskildt '.böra .påpeka tvänne, som synas hafva en mera alhnän betydelse. Det ena af dessa förslag afser förändrade stadganden om byggnads. skyldigheten och det andra gäller borgenssäkerheten.

Såsom jag redan om-

nämnt,· hafva i de förra århundradenas lagstiftningal' olika principer i fråga
om byggnadsskyldigheten gjort sig gällande. I 1728 års förordning fick arrendator sig medgifvet att använda en viss del af den uppskattade inkomsten af
egendomen till husens underhåll. Allt sedan år 1748 har d~relnot stadgandet'
om arrendators byggnadsskyldighet .varit obligatoriskt, utan afdrag derför på
arrendet.

DOlnänkomiten framlade förslag, att staten sjelf skulle ·taga bygg-

nadsskyldigheten om hand och anförde såsoln motiv härför, att staten skulle
kunna vidtaga tidsenligare och, äfven med hänsyn till egendomens framtida

,

utveckling, lämpligare åt~årder för dess bebyggande. Derjemte erinrade komiten, att arrendatorn genon1 byggnadsskyldighetens fullgörande beröfvade sig
alltför stort förlagskapital.

Det torde vara uppenbart, att genoln en sådan

anordning statens behållna inkomst af dess domäner skulle be,tydligt förminskas.
Det är nemligen en känd erfarenhet att allt; som i byggnadsväg verkställes
för statens, räkning, blifver.i allmänhet dyrare än för den enskilde.

Också

hafva hvarken de särskilda komiterade eller. Kong!. Maj:t accepterat .detta förslag, utan i dess ställe hemstält, att byggnadsskyldigheten skulle redan vid
uppskattningen af arrendet af sakkunnige män noggrant beräknas, men, om
detta ej kunde ske, bestämInas ett visst för år beräknadt belopp i penningar,
icke öfverstigande en tiondedel af det föreslagna arrendevärdet.

Detta stad-

gande är ej blott för arrendatorn af den största betydelse, då han derigenom
kan beräkna det belopp, hvartill byggnadshesväret under arrendetiden kommer att uppgå, utan äfven för dem som ikläda sig borgensansvaret, hvilka
sålunda kunna på förhand erhålla kännedom om storleken af den summa
hvarför de stält sig i ansvar.
Hvad borgenssäkerheten beträffar, hade domänkomiten, för att begränsa
borgensansvarigheten, hemstält i sitt förslag, att arrendator,. som sådant
önskade, skulle få, i stället för borgen, lemna realsäkerhet.' Denna realsäkerhet skulle enligt komitens förslag utgöras af obligationer utaf viss beskaffenhet
till belopp af två års arrendevärde.

Kongl. Maj:t ökade detta belopp till tre års

arrendevärde ; och i det foreliggand~ förslaget äro framstäida två alternativa
förslag, det ena att arrendator skulle jemteborgen för arrendevilkoren i öfrigt
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få lemna obligationer, motsvarande två års arrendeafgifter; och det andra,

.att arrendator skulle.i stället för borgen för uppfyllande . af arrendevilkoren i
deras. helhet lemna obligationer motsvarande två års arrendeafgift, dock med
skyldighet för' arrendatorn i båda fallen att, derest domänstyrelsen' finner
anledning sådant påfordra, inom viss tid
€ller obligationer.

stä~la

'ytterligare säkerhet i borgen

Under diskussionen i kamrarne äfver Kong!. Maj:ts propo-

sition vid 1877 års riksdag anmärktes, att den SUlnma, som obligationerna
skulle motsvara eller tre års arrendeafgifter, vore onödigt stor och borde
kunna nedsättas t.ill 1 1/ 2 eller 2 års sammanlagda arrendebelopp.

Men detta

1ägre obligationsbelopp förslår icke att betäcka kronans rörlust, om så vidriga
fall inträffa att arrendator råkar på obestånd i början af året, innan ännu
arrendeafgiften är gulden och hans borgesmän ej heller förmå' att godtgöra
staten hvarken' följande års arrende eller ås~mkad husröta.

Således var

det med fullt fog som Kongl. Maj:t'i sitt förslag till 1877 års riksdag hem-o
stälde, att obligationerna icke skulle få understiga tre års arrendeafgifter och
- att, om de endast motsvarade arrendet under två år, borgen' borde kräfvas
för arrende:vilkorens fullgörande under ett år.
Då jag nu redogjort för de hufvudsakliga grunderna rörande utarren·
deringen, torde det tillåtas mig att med några ord beröra frågan om sättet
för domänförvaltningens ordnande. Domänkomiten föreslog i sådant afseende
dels en lokal- och dels en centråIförvaltning, hvilken s.enare jemväl skulle i
sig upptaga den nuvarande skogsstyrelsen.

För den 'lo~ala förvaltningens

ombesörjande skulle tillsättas fem landtbruksinspektörer med lika många tjenstgöringsdistrikt, hvilka tjenstemän skulle utgöra mellanhänder mellan .arrendatorerne och den centrala styrelsen samt öfvertaga alla åligganden, som
förut i afseende å denna del af förvaltningen tillhört Konungens befallningshafvande.

För Konungens befallningshafvande skulle endast .qvarstå besväret

att emottaga skriftliga anbud å arrendena.

Kong!. Maj:t fann icke skäl att

i sin till 1877 års riksdag afgifna proposition upptaga detta kOIJliterades för-

slag, utan hemstäide blott qm ett anslag till den lokala förvaltningens ordnande under tiden, till dess man hunnit mera enas om formen för den nya
organisationen.

Mot domänkomitens förslag, om förening af styrelserna för

statens skogar och domäner, gjordes väsentliga .anmärkningar af flera myn-'
digheter och i synnerhet af skogsstyrelsen.. I den nu afgifna propositionen
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har Kongl. 'Maj:t deremot upptagit planen att åt en. centralstyrelse öfverlemna

v~rden

om statens jord och skogar; och af de myndigheter, som der-

öfver, yttrat sig, .hafva också de flesta tillstyrkt en' sådan åtgärd.

Skogssty-

relsen förklarar, .att de beröringspunkter, som förefinnas mellan styrelserna
öfver statens jordegendomar och öfver dess skogar, äro så många och så
vlgtiga, att den föreslagna föreningen måste anses helt'naturlig.

I förbigående-

torde jag få nämna, att en sådan samm,anslagning förekommer i åtskilliga
europeiska länder.

Att här ingå i en närmare granskning af motiven eller-

närmare beröra skälen för eller mot en sådan förening,. anser jag icke·
lämpligt.

Jag vill blott fästa uppmärksamheten på att, från synpunkten af

arrendatorernes beqvämlighet sedt, den ifrågasatta föreningen af domän- och
skogsstyrelserna till en enda styrelse torde vara mycket ändamålsenlig, emedan desse då få blott en myndighet att hålla sig till.

Att

sarnm~nslagningen

ur den synpunkten är befogad torde framgå deraf, att utaf kronans domäner2,700 äro försedda med skogsmark.
Slutligen' tager jag mig friheten att i största korthet omnämna de olika
åsigter, .som tid efter annan blifvit framstälda angående afyttrandet
'egendom.

~f

stats-

Såsom jag redan meddelat, har ända till 1789 den grundsats all-

mänt inom statsförvaltningen gjort sig gällande, att statsegendom icke borde,
a,fyttras.

Den som först framstälde förslag om' att försälja sådan egendom

och ansåg staten olämplig att förvalta densanlma, var Adam Smith, hvilken
var till den grad radikal i sina åsigter, att han förklarade, det staten ickeborde ega annan egendom än den som var upplåten till allmänna förlustelseställen och parker.

Af författar!le på det nationalekonomiska området hafva

olika åsigter i frågan uttalats;' de, som förklarat sig för statsegendomencs
·afyttring, hafva, utorn . det nyss' anförda skälet, att staten vore en dålig för..
valtare, äfven åberopat ett annat, nenlligen att sådana' stater, som vore
belastade med skulder, lämpligen kunde betala dem med de genom statsegendomarnes försäljning influtna medlen.

Det har dock visat sig i de län-

der, der sådana försäljningar i stor' skala skett, såsom Italien och Spanien,
att deras statsskuld dermed icke n1inskats.

Från andra lägret hafva stora

betänkligheter. uttalats deröfver ~tt staten afyttrar sina' domäner; om detta
system har mr Leroy Beaulieu uttalat sig mycket skarpt i följande ord *) :
*) Traite de .la science des finances, I' torne, sid. 85.
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• Det syoes som denna inkomstk8.11a yore likaso~ ett fynd eller en spelvinsl,
hvilken har det sorgliga privilegiet att ruinera den som erMlIit densamma;
i besitlning af en summa, hvars anskatrande kostal sa nnga mOda, frestas
man Hitt aU oka utgifterna och att minska eller Atminslone aU icke oka
skaltebeloppen; man tOrlorar Hill ur sigle, aU denna inkomsl ar blott en tillfallig och aU, sedan den iir tOrsvunnen, det ar svart aU fyUa denna lueka i
budgeten for frarntiden.•
Med anledning Mraf yltrade sig:
Herr v. HaradshOfdingen von Engestrom: SAsom IOredraganden namnde,
har sedan lAng tid tillbaka [>!gAlt en slrid, huruvida slaten borde bibehAlIa
sina domaner eller icke. DA delta ulan lvifvel iir en synnerligen vigtig frAga,
ber jag aU fa lillagga deri nAgra ord. ,
Man mAste cnligl min uppfattning skilja mellan A ena sidan skogar
oeh fl andra sidan jordbruksfastigheter, dll. hlirvid lemnas ulan hansyn i
slalens ego bcfintliga bergverk.

Skogar sam arO slaten lillhoriga fionas inom

alia Europas lander; oeh meningarna liro icke delade derom aU de hora
fortfarande bihehAllas i slatens ego.

I pl'eussiska kamrarne har till oeh med

eU fOrslag blifvil vaekt, sam vunnil mycket gehor oeh som gAr ut pA aU
siilja slatens jordbruksfastigheter oeh fOr storre eller mindre del af de derigenom influtna medlcn inkopa skog.

De jordbruksfasligheler ulan synnerligt

varde, sam i Fl'ankrike annu aro i stalens ego, Imfva en annan uppgift lin
all blotl vara en inkomslkiilla. Mera belydande liro de domliner, som utgoras
af skogbarande mark.

Hushiillningen del' lir ordnad pA del basta siilt.

I

'allmanhel tilliimpas eU utbildadt hogskogsbruk; oeh man anser della vara ell
myekef Iyekligt fOrMliande, emedan tillgangen A grOfre virkeS50rter oupphOrligen forminskas, s§. au, om skogshushallningen hell oeh hAllet prisgMves
At den enskilda vinningslystnaden, man del' i landet likasom annansUi.des
hade aU emotse i framtiden en slidan brist pA dcssn virkessorter, aU det
ekonomiska viilbefinnandet skulle deraf i betiin.klig grad \ida.

Atminstone

skulle ell beroende af den utliindska tillf6rseln uppkomma, som ingalunda
saknade stora skuggsidor.

Hvarken i Frankrike eller i andra Hinder finner

man dertor oUimpligl all staten innehar skog. 1 frAga om bibehAllandet for
statens riikning af dess jordegendomar sUi.lIer sig saken annorlunda.

Lemnar
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man härvid utan hänsyn socialistiska funderingar i ämnet, vinner också den
- meningen, ,att dessa egendomar så småningom böra säljas, alltmer erkännande:
Derför tala icke minst de stora svårigheter, hvarmed deras förvaltning är
förenad.

Föredraganden har redan antydt de lneningsskiljaktigheter, sonl

förekomma beträffande arrendators antagande,. byggnader och jordförbättringars ersättande m. m.; och jag vågar påstå, att huru man än härvid tillvägagår, skola icke obetydliga olägenheter yppa sig.
hållandet annorlunda.

sida.

~ter

för-

Densamma förblifver i statens besittning och der kan

icke något utsugningssystem
göra sig gällande.

Med skog är

r

samma mening som i fråga om åkerjorden

Skogen växer utan vidare åtgöranden från menniskans

Och skog.arne hafva äfven betydelse såsom inverkande på ett lands

temperaturförhållanden, hvarför städse egandet af stora skogsområden måste
för staten vara af synnerlig vigt.
Hvad statens jordbruksfastigheter åter angår, har, såsom jag redan
nämnt, försäljning deraf i omfattande grad skett inom de flesta europeiska
~Jänder.

Mångenstädes är väl ännu mycken jord i statens ego, men verknin-

garna deraf äro långt ifrån så gynsarnma, som man skulle vänta sig.

Ett

exempel må anföras, nemligen Mecklenburg-Schwerin, som med en totalareal
af 242 tyska qvadratmil eger domäner med en utsträckning af cirka .100
qvadratmil.

Inkomsterna derifrån .betäcka till hufvudsaklig del statsutgifterna,

så att undersåtarnes skattebidrag äro ytterst obetydliga. .Trots detta märkliga förhållande har detta land icke nått någon synnerlig utveckling, utan
står betydligt efter det öfriga vestra Europa.

Detta tyckes gifva vid handen,

att den inkomst, SOln från jordbruksdomänerna inflyter i statskassan, är långt
ifrån egnad att skapa nationalvälmåga.

Dessa domäners bibehållande i statens'

ego torde derför. icke böra anses innebära någqn väsentlig fördel.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den

Ordförande: H

21

april

1882.

Exc. Herr Ministern ~för utrikes
C. HOCHSCHILD.

ärel~del1a

Friherre

Till ledamöter af föreningen invaldes:
H. Exc. Herr' Norske Statsministern O. R. Kieru{f,
Herr Statsrådet Friherre G. G. 1Jon Otter,
»

Godsegaren I Lyttkerts,

»

E. Laurell,
t. f. Lotsdirektören HAnkarerona,
»

Grosshandlaren H Meyerson.,
»

Kaptenen ('. A. Odelberg och

»

Skeppsmätningskontrollören C. J. A. lsakson,.

Sedan H. M

KONUNGEN anländt och intagit den för Hans Maj:t

beredda plats, företogs det för aftonen bestämda öfverläggningsämnet:

Om afgifterna å sjöfarten i svenska hamnar.
!'

Öfverläggningen inleddes af:
Herr Expeditionschefen Nordenfalk : Eders Maj:t! Mine herrar!

Då

man öfverser Sveriges ekonomiska utveckling under senare tiden, är det intet,
hvarvid uppmärksamheten fäster sig med mera tillfredsställelse, än vid de
framsteg kommunikationsväsendet derunder gjort.

Vigten af billiga, snabba

och säkra kommunikationer var väl icke under \en föregående tid förbisedd,
men den allmänt utbredda insigt derom, som ledde till verksamma åtgärder
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för att förskaffa oss fördelarne af desamma, är ej äldre än a,tt tidpunkten för
de första yttringarna deraf faller inom de flestes' minne.

Så snart emellertid

öfvertygelsen hunnit rotfästa sig att förbättrade anstalter för persontrafiken
och varuutbytet var en nödvändig

f~rutsättning

för ett starkare och rikare

näringslif, greps verket an;. och nled en energi, som alltid var till hands då
nödvändigheten af dess användande fallit oss skarpt i ögonen, hade vi inom
en half mansålder skapat pss ett transportmateriel till lands, som i så många
afseenden uthärdar en hedrande jenlförelse med andra länders.
Jernvägsbyggan~et

af sanlfårdsmedlen

var' dock blott en sida af den verksamhet, förnyelsen

nödvändiggj~rde.

För ett land som Sverige, från hvilket

man nästan endast öfver hafvet når främnlande grannar och som inom sina
gränser 'har många och djupa vattenleder, måste det transportmedel handelssjöfarten erbjuder alltid blifva af synnerlig vigt.

Långt ifrån att detsammas

användande genom jernvägarne inskränktes, kom, enligt hvad erfarenheten
snart visade, dess biträde att tagas. i föröka;dt anspråk, i· följd af den ökade
produktion, som de hvarje år allt längre utsträckta jernvägslinierna bidrogo
att framkalla.

Man gick väl härvid något olika till väga, i det att sjöfarten

lenlnades att sörja för sig sjelf.

Under det att jernvägsanläggningarna hade

statens 'mäktiga mellankomst att i väsentlig mån tac~a för det hastiga och
planmessiga utförande, som i det hela utmärker detta stora arbete, öfverläts
åt den enskilda företagsamheten att· fylla behofvet af ökad fartygslnateriel-:kanske just derför att industrien antogs vara stark nog att utan hjelp reda
sig med de anspråk som härutinnan stäldes på den.

I hvarje fall intaget

sjöfartsnäringen nu en ståndpunkt, som ställer den i främsta ledet af våra
näringar.
farten.

Mer än 23,000 personer äro sysselsatta endast i den utrikes sjö-

Årligen inhöstar vår handelsflotta emellan 30 och 40 millioner kronor

i bruttofrakter blott på fart emellan Sverige och utlandet Qch utrikes orter
emellan, under det att inkomsten a( jernvägarne, såväl statens so

de

enskilda, uppgår, sammanlagdt till endast emellan 20 och 30 millio

r*).

*) Enligt den af j ernvägstrafikstyrelsen utgifna, först efter tiden för ofvanstående
föredrag tillgängliga alhnänna svenska jernvägsstatistiken för år 1880, hade samtliga jernvägarnes inkolnster under detta år s~igit till 32,509,084 kronor. Det högsta beloppet af
de utaf svenska fartyg intj enade bruttofrakterna på utrikes fart visar året 1877~ eller
38,427,040 kronor.
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Ensamt den behållna inkomst, till hvilken· våra fartyg uppskattats, steg för år

1878 tin mer än· 5 1/ 2 l~illioner kronor.
En näringsgren af denna betydelse för vårt välstånd har uppenbarligen
berättigade anspråk på ~tor uppmärksamhet från det allmännas sida.

Hvad

som, om ej med rätt, dock utan fara, kunde lemnas utan afseende i fråga
om en ringa, föga gifvande industri, kan ej utan stora olägenheter förbises,
då det gäller en af pulsådrorna för samhällskroppens lif.

Men vid utförandet

af det svåra och grannlaga ekonomiska lagstiftningsarbetet fordras, för. att det
skall blifva fruktbart, noggranna och detaljerade upplysningar om företeelserna inom näringslifvet, hvilka ej kunna vinnas utan medverkan af
yrkesidkarne sjelfve och jag kan på fråga härom ej underlåta att i förbigående uttala en anmärkning, som genolnläsandet af ett nyligen tillgängligt
komitebetänkande om näringarnas ställning framkallat.

Det är nemligen

enligt min tanke att beklaga, att näringsidkare, förtrogne n1ed yrkets detaljer,
icke i vidsträcktare mån än som egt rum begagnat det tillfälle, tullkomiten
dem beredt att personligen inför densamma närmare redogöra för sina anmärkningar och önskningar samt meddela de uppgifter som de bäst varit i tillfälle att lelnna.

Genom ett beredvilligare tillmÖtesgående af komitens upp-

maning härutinnan hade ·ett material vunnits som, särskildt i lagstiftningshänseende, kunde varit af vigt och för hvars insamlande hos oss i vanliga
fall saknas lämpliga former.

Visserligen taga dylika lneddelanden ofta intryck

af tillfälliga, personliga omständigheter och ej sällan kastas på lagstiftningen
en skuld som, rätt sedt, bort uppbäras af förhållanden .hvilka af densamma
äro helt och hållet oberoende; rnen, sofradt, kunde detta material lagts till.
grund för undersökningar som derförutan kanske ej komma till stånd.
Emellertid innehåller visserligen ifrågavarande arbete värdefulla upplysningar i afseende å sjöfartsnäringens ställning.

Omdölnet om de förhållan-

den, under hvilka hon utöfvar sin verksan1het, har väl i de till komiten afgifna
skriftliga yttrandena utfallit olika, liksom svaret på frågan hvilka de faktorer
äro, som hufvudsakligen inverka i ena eller andra rigtningen.

Men såväl i

en del af dessa yttranden af handels- och sjöfartsnämnder, som i anföranden
vid. offentliga förhandlingar under senare tider, der sjöfartens intressen varit
på tal, har' stor vigt lagts på det inflytande de nu på sjöfarten hvilande afgifter
hafva på. densamIna ; deryid ;man elnellertid. icke alltid synes .hafva gjort sig

1882 den 21 april.

46

fullt reda, för de olika slagen af, dessa afgifter och hvilka af d~m som i sjelfva
verket kunna anses framför andra tryckande.

Och då nu dessa afgifter gjorts

till föremål för aftonens förhandlingar, skall jag, till fullgörande af det uppdrag Hans Excellens herr ordföranden behagat' lemna mig, erinra om beloppet
af desamma, det sätt hvarpå de utgå och det ändamål för hvilket d~ äro '
afsedda, i hopp att denna redogörelse må kunna tjena till. underlag, till en
utgångspunkt får den diskussion, som närvaron här af flere med sjöfartens
behof hemmastadda och för dess förkofran intresserade gifver en berättigad
anledning att hoppas på.

J.
De afgifter som åligga sjöfarten antydt, flere -

och de äro, såsom ofvan blifvit

utgå till olika belopp och för särskilda ändamål.

Den största

inkomsten lemnas af. den, .som är afsedd till lotsverkets underhåll -

lots-

verket taget i den vidsträckta bemärkelsen icke allenast af sjelfva lotsinrättningen, utan äfven af fyr- och båkanstalter och den stora mängd andra
sjömärken af olika slag som' äro anbragta längs våra kuster, äfvensom af
anstalterna för skeppsbrutnes räddning.
,Bidrag till upprätthållande af fyrar och båkar har hos oss erlagts af
sjöfarten sannolikt allt ifrån första tiden får. dessa anstalters tillkon1st. Fyrar
inrättades ursprungligen af enskilda personer, som derför upptaga afgift af
förbipasserande fartyg.

Jemväl till städerna utgingo dylika afgifter för de af

dem till sjöfartens bästa upprättade ledningsanstalter. - Det må anmärkas att
den äldste af nuvarande svenska' fyrar

antag~s

vara Kullens fyr, hvars anlägg-

ning skedde 1560. - Sedan emellertid behofvet af ett ordnadt fyrsystem gifvit
sig tillkänna, infördes år 1758 en ny allmän båkafgift, dock utan rubbning i
de fårut bestämda fyrpenningar'ne eller i kontrakten om de enskilda
nes underhåll.

fyrbåkar~

Sedermera hafva till lots- och fyrinrättningarnas underhåll,

under oli~a benämningar och enligt' ofta förändrade s'tadganden, afgifler beräk~
nats och utgått i förhållande dels till fartygens djupgående och lotspennin- ,
garne och dels till lästetalet, ända till dess att

de~

senare i 1827 års lotsför-

ordning bestämdes såsom enda grunden får fyr- och båkafgiftens beräknande.
Då stadgades äfven att afgiften skulle uppbäras genom tullverkets försorg
mot ersättning af 3 % af uppbörden,' en ersättning som likväl sedermera

.'
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blifvit nedsatt till 2

~~.

S~rskilda

afgifter

betalade~s

dock fortfarande för under-

hållet" åf en del fyrar ända så sent som 1866, med hvilket år uppbörden at
den afgift, hvilken från äldre" tider varit anslagen till underhåll af Landsorts
fyrbåk, upphörde att utgå.
Fyr- och" 'båkafgiften, som 1827 bestämdes till 10 skilling per läst för
fartyg kommande från utrikes -ort eller dit afgående och" till 3 skilling per
läst för hvarje resa för däckade fartyg i inrikes' fart, har sedan dess u"ndergått
flera förändringar.
Så höjdes den 1858, för att derigenom och genom de samtidigt höjda
lotstaxorna -

såsom det i kungörelsen derom heter - lotspersonalens belä-

genhet skulle kunna
E~ligt

förbä~tras

och tillika lotsverkets .förfall förekon1mas.

1862 års lotsförfattning utgick afgiften med 50 öre _per läst för

fartyg på utrikes fart och" 16 öre per läst för" inrikes farare samt

be~tämdes

år 1867 att erläggas med 84 öre per nyläst - som år 1865 faststäldes såsom
enhet vid fartygs mätning -

fö~

de förra och med

~4

öre per nyläst för de

senare.
En del lättnader i afgiftens utgörande beviljades tid efter annan.

Sär-

skildt lnå nämnas, att all afgift å den inrikes sjöfarten tillsvidare afskaffades 1869.
Vid öfvergången år 1874 från nyläst till" ton såsom mätningsenhet
skulle afgiften lämpas efter det nya måttet.

Då någon jemförelse ej fans

mellan dessa mått, af hvilka det ena var vigtmått och det andra rymdInått,
vidtogs den -åtgärden att uppmäta ett stort antal fartyg efter båda metoderna,
och på denna väg kom man

till~det

resultatet, att en nyläst m?tsvarade 4,5

tons då fråga var om ångfartyg och 3,14 tons för segelfartyg.

Afgiften bestäm-

des på grund häraf olika för segel- och för ångfartyg, nemligen till 26 öre
ror de förra och till 18 öre för de senare, allt per ton ror nettodrägtigheten,
hvilken afgift, enligt den uppgifna" beräkningsgrunden, motsvarade 81 öre för
nyläst och sålunda medförde en nedsättning af det förut till 84 öre stadgade
afgiftsbeloppet.

Åtskilliga lättnader i afgiftens utgörande beviljades i saln-

manhang härmed.

Så t. ex. borttogs den ~. k. vinddrifvareafgiften, eller afgift

å fartyg, som nödgades för storm, motvind ,eller annan <?rsak söka hamn.
~,-

Denna olikhet i afgiften för segel- ocli"/ ångfartyg egde bestånd ~nder
öfvergångstiden för de nya skeppsmätningsförfattningarnas_ tillämpning eller
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till den 1 april, 1877, då filan, sedan större delen af fartygen voro uppmätta i ton, ansåg lika tontal böra betinga lika afgift för segel- och för ångEmedan tillika funnits att det belopp, hvarmed afgiften utginge på

fartyg.

grund af 1874 års kungörelse, icke kun'de beräknas fylla de, s~rskildt i följd
af nya fyrars anläggning samt behofvet af förhöjning i lots- och fyrpersonalens otillräckliga löneförmåner, stegrade utgifter som lotsväsendets behöriga
vidmagthållande förutsatte, höjdes afgiften och bestämdes att utgå med 30
öre per ton för både segel- och ångfartyg, allt för hvarje resa till och från
utrikes ort.
Enligt senaste lotsförordning af den 15 februari 1881 infördes åter en
in~ikes

sjöfarten, som, enligt hvad ofvan är

nämndt, vardt derifrån år 1869 befriad.

Den åsigten hade alltmera' gjort sig

afgift till mindre belopp å den
gälland~

att det icke var billigt att den utrikes sjöfarten ensamt skulle bekosta

alla fyr- och båkanstalter, äfven sådana som företrädesvis gagnade blott den
Genon1 denna författning är fyr- och båkafgiften bestämd att utgå:

inrikes.

för fartyg som ankommer från utrikes ort eller dit afgår, till
25 öre för lastadt ångfartyg och
30 öre för lastadt segelfartyg,
samt till halfva beloppet för barlastadt fartyg; dock att

~amlnanlagda beloppet

af den fyr- och båkafgift, som under en och san1ma kalendermånad utgår,
icke må öfverstiga för ångfartyg 50 öre och för segelfartyg 60 öre för hvarje
afgiftspligtig ton af drägtigheten;
för fartyg som gå inrikes orter emellan, till
25 öre för hvarje kalendernlånad för ångfartyg och
30 öre för ·hvarje kalertderår för segelfartyg, dock endast för deln
som skola vara med årspass försedda;
allt under de särskilda vilkor och b-estämlnelser i äfrigt författningen närmare
angifver.

Från all fyr- och båkafgift äro befriade, bland andra, fartyg hvilkas

drägtighet ej öfverstiger 40 tons, alla odäckade fartyg, fiskfartyg som ingå
för order, äfvensom fartyg som uteslutande trafikera floder och kanaler eller
andra insjöar än· Mälaren.
. Genom dessa. bestälnmelser blef således afgiften för ångfartyg nedsatt
från 30 till 25 öre, hvaremot den fördel borttogs för. den reguliera traden,
som den hade förut åtnjutit. under några år, att då fyr- och båkafgift blifvit
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betald för fem gånger inkommande och fem gå~ger utgående till utrikes ort,~
fartyget slapp vidare fyr- och båkafgift för det kalenderåret.
Såsom nämndt är, ålades genom ifrågavarande författning den inrikes
sjöfarten en mindre afgift.
.fyr- och

b~kafgiften

Till ledning för omdÖlnet om och i hvad .mån

i öfrigt kan anses genom samma författning i det hela

höjd, må anföras att· denna afgift år 1880 uppgi?k efter' afdrag af tullverkets
uppbördsprocent till

- kr. 1,164,463:

och år 1881 till

28

-» 1,270,920: 51

eller med ett förhöjdt belopp af kr.
- Häraf kan beräknas för den inrikes sjöfarten omkring
kr.
återstår kr.

106,457:

23.

80,000:26,457:

23,

hvilket sålunda skulle vara det belopp, hvarmed dessa förhöjningar egt rum.
(Det bör här anmärkas att dessa. siffror, som' grunda sig på uppgifter om
förhållandena den 31 december 1881, kunna komma att undergå modifikation
. i anledning af de framställningar, om restitution af för högt erlagda afgifter,
SOln lära vara beroende på pröfning af generaltullstyrelsen).

Tager man nu

i betraktande, att sjöfarten var något lifligare 1881 än 1880 och att således
en del, sannolikt mer än hälften af berörda förhöjning är att tillskrifva

denn~

orsak, så synes som om den förhöjning som, genom 1881 års författning, pådet hela egt rum -- alltid utom den på den inrikes farten -

icke varit af

betydenhet.
Det beräknade beloppet af

d~nna

afgift upptages bland rikets ordinarie

inkomster under namn af rfyr- och båkqf9ift och en motsvarande summa
utföres såsom anslag för bestridande af· utgifterna ttll lots- och. fyrinrättningarna, med rätt-o för Kong!. Maj:t att använda möjligen blifvande öfverskott
för det ändamål hvartill -inkomsten 'är afsedd.
Att denna afgift måste utgå lned ett belopp, som är tillräckligt för ändamålets uppnående, och sålunda anslag af andra medel såsom bidrag härtill ej
är att påräkna, är väl ej -i lag bestämdt 1 men vid flera tillfällen offentligen
uttaladt.

Visserligen har behofvet af fyrar, till .hvilkas anläggning inkom-

sterna af fyr- och båkInedlen icke räckt till, framkallat motioner inom riksdagen om särskilda anslag för ändamålet, men dessa framställningar hafva
blifvit af riksdagen afböjda, under hänvisning till de tillgångar hvilka erhållas
genom fyr- och· båkafgiften.
4
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Å an~ra sidan är det en regel, att fyr- och båKm~dlen ~j få till andra
ändamål användas. Så .fort någon afvikelse derutinnan skett, har anmärkning
oc~

gjorts

rättelse egt rum.

Redan vid 1810 års riksdag afläto Rikets stjin-

der ~n skrifvelse till Kong!. Maj:t, deri de, med anmärkning att, enligt hvad
de inhemtat, ifrågavarande inkomst dragits från sitt primitiva. ändamål, hen1stäIde att Kong!. Maj:t ville lemna sitt bifall dertill att lots- o'ch båkinrätt-

.

.

ningens fond, egentligen bestämd att bestrida kostnaden vid båkars och öfriga
sjömärkens underhåll, kronolotsars underhåll m. m., måtte till sitt rätta ändamål användas.

Det tillades att, .Oln medlen användes till annat ändamål,

detta skulle anses såsom en statsverkets skuld till lotsverket.
Då det sålunda åligger sjöfarten att bekosta de för dess ledning inrättade anstalter, ligger den frågan till hands: huru stort belopp kan för detta
ändamål i allmänhet beräknas böra utgå? Man skulle väl härpå kunna sv.ara,
att detta beror på d.et sätt hvarpå dessa anstalter upprätthållas.

Sverige

lärer emellertid hvarken kunna eller böra undandraga sig att fortfarande underhålla desamma i enahanda skick söm hittills, hvilket icke saknat. erkännande.
af den internationela sjöfarten; och, med antagande häraf, lemnar den beräkning för användande linder nästa statsregleringsperiod af de inflytande

afgif~"

terna, som 'af Kong!. Maj:t "framlagts för innevarande års riksdag, ledning
för omdömet härutinnan.

Enligt denna beräkning skulle dertill erfordras

1,200,000 kronor.
Det bör ihågkolnmas, att materielen är ganska dyr.

Det finnes fyrar,

såsom t. ex. Dämmans fyr i I{almar sund, hvars anläggningskostnad uppgår
till 186,000 kronor.

Ett fyrångfartyg kostar ända till 170,000. kronor.

Sam-

manlagda värdet af lotsverkets materiel är beräknadt till mer än 6 millioner
kronor.

Underhållet häraf kräfver naturligtvis icke obetydliga pelopp.

Hvad sjelfva admhiistrationen beträffar, äro såsoD1 bekant rikets kuster
indelade i 8. fördelningar, inom hvilka befälet innehafves af en lotskapten,
som lyder direkt under

lotsstyrel~en,

hvilken åter' består af en person med

beslutan4erätt, biträdd af en kamrerare för kameralärenden och en sekreterare för öfriga ärenden.

Det bör medgifvas att detta är en enkel, i hvarje

fall förenklad apparat för adlninistrerandet af en personal, som uppgår till
mer än 1,200 personer, och en stor materiel, båda spridda längs efter kusten
från Haparanda till norska gränsen.
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I afseende å den nämnda staten .må i förbigående erinras derom: att i
densa~iria ingår ett' belopp af 50,000 kronor- till lotsväsendets utveckling; att

26,500 kronor blifvit beräknade för pensionering af personalen utöfver de
-.3,500 kronor SOln för närvarande utgå för ändamålet; att, om medlen
för

de~na

'pensionering komma att bestridas af andra statsverkets tillgångar,

staten skulle med en motsvarande summa minskas; samt att vidare ett betydligt belopp är beräknadt utgå till. öfvergångs- och indragningsstat, med hvars
upphörande en minskning i utgifterna skulle uppstå.
Jag

h~r b~rört

dessa. förhållanden för att gifva stöd åt den

sluts~ts,

hvartill

jag äfven på andra grunder komn1it, nemligen: att det belopp, son1 årligen
erfordras' för lotsverkets underhåll," antagligen icke, äfven med sparsam förvaltning; understiger 1,100,000

a .1,200,000

kronor;' men att, å andra sidan,

denna summa bör vara tillräcklig, om man bortser från den småningom
skeende förhöjning, som förhöjda ·arbetspriser och

mat~rialier

medföra.

,O'm' åter sistnämnda förutsättning är . rigtig, synes det icke finnas någon
anledning att antaga, att icke afgiften - ' i händelse den lemnar större inkomst
än som beräknats vara erforderlig - blir neds,att eller jemkad till det belopp,
som inbringar den erforderliga SUIDlnan.

Jag vill blott tillägga, att det enligt

min tanke vore öfverensstämmande såväl med sjöfartens som lotsverkets
intresse att bilda en reservfond -

som visserligen ej behöfde vara stor

~

fdr att· undgå för täta vexlingar i afgiftens belopp; ty utan tillgång till en
sådan reserv måste naturligen vid en om ock blott. tillfälligt aftagande sjöfart
afgiften förhöjas rdr att lemna den för lotsverkets underhålla,nde erforderliga
summa.
I sammanhang härlned . må nämnas den af fyr- och båkafgiften oberoende afgift, som under namn af lotspel~l~in9ar erlägges då lotsbiträde
.begagnas.
Bestämmelserna rörande den ersättning, som borde tillkomma lots, eller
styrman såsom det i äldre tider hette, för verkstäld l?tsning, hafva varit
synnerligen vexlande, såväl hvad beräkningsgrund som belopp beträffar, sedan
lotsverkets första ordnande under Carl XI.
åligga~de

I äldsta tider hade lotsarne till

att lotsa kronans fartyg, till ersättning hvarför dem eller deras hem-o

Inan förunnades vissa friheter, hvarjemte de egde uppbära lotspenningar under
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vissa förhållanden.

Ännu finnes ett antal lotshemman, hvilkas åbor äro

skyldige att lotsa mot åtnjutande af vissa friheter.
10tssk~ldigheten

l?å senare tider har dock

aflyftats' från en del af dem, hvilka derefter blifvit under-

kastade rotering' och de öfriga onera från hvilka de såsom lotshemman varit
befriade.
Numera utgöres den lotsande personalens inkomster dels af fast lön och
uppmuntringspenningar -' till hvilka båda kategorier af löneförmåner lnedel
erhållas från inkomsten af fyr- och båkafgiften -

dels ock, af den ersättning,

som erhåll~s för verkstäld lotsning och hvilken utgår di~ekt till platsens lotsar
samt fördelas dem emellan, med undantag af den del som utgör godtgörelse
för hemresan.

De taxor" efter hvilka ersättningen nu' beräknas och hvilka

tid efter annan blifvit förhöjda, äro af år 1877 och grundade på en indelning
af alla lotsleder i särskilda kategorier med' afseende å den större eller mindre
svårighet de _erbjuda för lotsningen.

Inom hvar och en af dessa kategorier

tillämpas olika taxor, grundade på den lotsade väglängden och fartygets djupgående.
Såsom regel har förr i allmänhet gält, att fartyg var skyldigt att anlita
lots, derifrån likväl efter hand en mängd undantag medgifvits.
gällande 1881 års lotsförordning är dock

~otsfrihet

införd.

Genom nu

Enligt samma för-

fattning är fartygsbefälhafvare, som anser sig kunna med tillhjelp af fartygets
vanliga besättning föra det fram utan anlitande af främmande lotsbiträde,
icke skyldig taga 10ts.
begagna kronolots.

Behöfves derelTIot främmande biträde, är han pligtig

Då bogsering anses jemväl innefatta lotsning, skall ock

afgift erläggas, men denna är bestän1d allenast till hälften af den vanliga
lotsafgiften.
Beloppet af dessa afgifter ,vexla naturligtvis liksom
båkafgiften med sjöfartens till- eller aftagande.

inkoms~en

af fyr- och

Den inverkan 'lotsfriheten egt

på lotsningarnas antal och influtna lotspenningar kan bedömas deraf, att
1880 verkstäldes 43,706 lotsningar, för hvilka erlades kr. 785,063,59
1881
d.

V.

»

31,284»

»

»»

616,755,49

s. 12,422 lotsningar mindre med en möt 1880 minskad lotspenningeför-

, tjenst af 168,308 kronor 10 öre.
I afseende å 'lotspenningarnes utgående bör anmärkas, den åt fartyg i
regulier trade medgifna 'lättnad, att befälhafvaren eger att, med" begifvande af
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på en viss plats, träffa öfver,enskommelse med, deras befäl derom att

lotsningen skall verkställas mot lägre afgift än taxan bestämmer.. Jag känner tillfällen då fartygsbefälhafvare, under uppgift att han tänkte begagna sin
lagliga rätt att gå utan lots,. fått lotsarnes medgifvande att förrätta lotsning

.

I

mot endast hälften af hvad taxan bestämmer.

II.
Önskan om. en friare handelsgemenskap emellan de förenade rikena
hade år 1855 föranledt tillsättande af en svensk-norsk tullkonlite.

Såsom det

heter i den Kong!. propositionen onl förändrad tull-lagstiftning till 1856-1858
årens riksdag, hade denna komites förslag, i natur!"

följd af det inre sam..

manhang som en systematisk lagstiftning kräfver, erhållit den utsträckning,
att icke allenast tulltariffen i sin helhet utan' äfven andra i tull-lagstiftningen
ingående frågor blifvit förenlitI för komiterades behandling.

Dessa frågor

rörde bland annat de afgifter som i städer' och hamnar utgingo af sjöfarten.
~

sammanhang med beslutet om propositionen' till riksdagen anbefalde Kong!.

Maj:t utredning om dessa afgifter.

De befunnos vara många och olikartade.

Det var derför nödvändigt att bringa reda härutinnan.

Sedan derefter en del

.allmänna bestämmelser angående hamntaxorna blifvit meddelade i bref af
den 2 februari 1864, förekom pröfningen af den anbefalda utredningen den
4 februari 1870, då reglering skedde af de afgifter städer och köpingar ega
uppbära af sjöfarten.
Enligt de då meddelade föreskrifterna äro alla de, förut under särskilda
titlar utgående afgifterna sammanförda till en, under benämning ha7nnaj{}!ft,
hvilken utgår dels för fartyg och dels' för varor.

Taxorna öfver afgifterna

pröfvas af Kong!. Maj:t samtidigt för ett helt län och fastställas för fem år
i sänder.
. Dessa taxor, som numera. hafva likformig uppställning, bestämma

myc~

ket olika· belopp för olika platser.. Afgiften för fartyg (öfver en viss mindre
drägtighet) utgör: då fartyget kommer. från eller afgår' till utrikes ort med
.

.

belopp, som vexlar från och med 12,5 öre till 2 öre och för fartyg i inrikes
fart från och med 9 öre till

1/2 öre, allt per. ton.
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I Stockholm är afgiflen 10 öre for utrikes- och 5 öre för inrikesfarare,
i Göteborg

»

})

12,5»

»

»

8»»

»

i Malmö

»

»

12»

»

»

9»»

»

Lättnader äro i allmänhet härvid medgifna för fartyg som flere gånger under
viss tid besöker hamnen, enligt de särskilda föreskrifter 'hvarje taxa upptager.
Från all afgift' äro fria: kronans fartyg, öppna roddbåtar, bogseringsfartyg m. fl.
Hvad angår sättet för användande af de på grund af dessa taxor inflytande inkomster, hade Kongl. Maj:t redan i 1864 års bref förklarat, att desamma
skulle i främsta rummet använda.s till det föremål, som med deras åläggande
egentligen åsyftades. Komn1erskollegium hem?tälde väl i sitt utlåtande i frågan,
att inkomsten icke, så framt ej särskildt undantag redan medgifvits och i
denna händelse icke' efter fem års förlopp, skulle få användas till andra föremål än sådana, 'som direkt afsåge handelns och sjöfartens nytta.

Men Kongl.

Maj:t ansåg, att dylikt förbehåll icke med rättvisa och billighet kunde i hela
dess vidd genomföras, och ville derför ej lemna vidare föreskrift än den i

1864 års bref meddelade'.
Inkomsterna af denna hamnafgiftkunna sålunda användas äfven till

andr~

ändalnål än anstalter för handelns och sjöfartens nytta, men det beror naturligtvis på det belopp hvartill afgiften sättes, om inkomsten·

af

densamma

skall lemna något öfverskott utöfver hvad som oundgängligen erfordras för.
hamnanläggningar och dylikt, och detta belopp .pröfvas hvarje gång faststäl·
lelse af taxor ifrågakommer.
För år 1879 uppgick denna från fartyg utgående afgift t. ex.
:................. kr. 121,468,81

för Stockholm till
~>

Göteborg

»

»

Malmö

»

134,815 ~
:................................» 56,159,37
»

Sammanlagda beloppet af de från fartyg utgående hamnafgifterna i riket
utgjorde
år 1879
»

kr. 721,380,57

1880

»

794,873,29

Ifrågavarande taxor afse dock ej lastageplatser, vid hvilka särskild
af Kongl. Maj:t faststäld afgift under namn af grundpenningar erlägges.

Det

högsta belopp, som för någon lastageplats medgifvits, uppgår, tror jag, till 16
öre per ton och tillfaller

u~eslutande

lastageplatsens egare.
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III.
. Efter fartygs drägtighet beräknas äfven den faststäIda q/giften till

,.~jörr~anshusen..
I hvarje stapelstad skall, såsom kändt är, finnas sjön1anshus, som har
-

.

,

till ändamål att samla och meddela upplysningar om allt inhemskt sjöfolk
och alla för handeln afsedda fartyg af 20 tons drägtighet och d.erutöfver,
hvilka inom riket hafva sin hemort; samt att hålla'förteckningar öfver sjöman·skapet och egna eftersyn åt sjömän.

Till denna inrättnings underhåll erlägges

för fartyg, som afgår från svensk hamn till Norge eller utrikes ort, ·en viss
afg~ft, SOlD,

per ton

Oln

enligt Kong!. förordningen den 16 mars 1877, utgår med 3 öre
fartyget är 'svenskt eller norskt eller tillhörigt nation i hvars

hamnar svenska fartyg behandlas lika med samma nations egna, men'i annat
fall med 5 öre per ton, med den inskränkning likväl, att om fartyg afgår flere
gånger under en kalendermånad från samma svens~a hamn, skall afgiften
allenast en gång i månaden erläggas.
Uppgift om det belopp som på grund af denna afgift influtit till samtliga sjömanshusen i riket under ett år, har jag icke kunnat erhålla.

IV.
Utom vissa för

~ärskilda

ändamål utgående afgifter är sjöfarten på utlan-

det underkastad en skatt till staten under namn af
den förut kallades lästetalsafgift.

lastpe~~nit~fJar eller 'SOlll.

Denna pålagas ursprung är gammalt.

Jag

har sett uppgifvas att den under medeltiden infördes till oss från hansestäderna.

Säkert är, att den i tulltaxorna på 1700-talet förekommer under

uttryck sonl angifver den 'såsom redan förut existerande, och den har alltjemt sin plats bland de många olika bestämmelser, som innehållas i de tulltaxan bifogade tulltaxeunderrättelserna. Den inberäknas bland tullmedlen, och
inkomsten deraf är afsedd, lika med denna bevillning, till fyllande af statens
allmänna behof.
Beloppet' af ifrågavarande afgift har väl på senare tider blifvit nedsatt.
Den utgick förut med 70 öre för nyläst, hvilket efter det då antagna förhållandet emellan ton och nyläst motsvarade för segelfartyg 22 öre per ton och
för ångfartyg 15 öre.

Från och med den 1 april 1877 nedsattes afgiften till
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14 öre per ton för såväl segel- som för ångfartyg, med hvilket belopp den
fortfarande utgår.

Den betalas hvarje gång både vid inkommande och ut-

gående, dock att om ett fartyg under loppet af ett kalenderår -gör flera resor
mellan Sverige och utrikes ort, erläggas d~ssa umgälder: för utg&endet alle-,

.

nast första resan, och vid

~förnyadt

inkontlnande endast när fartyget inne-

'har last samt större eller mindre del deraf lossar.

För öfrigt äro från erläg-

gandet af lastpenningar befriade, bland andra, fartyg som ink?mma och åter
utgå i barlast, samt fartyg som af tvingande orsaker eller till inhemtande af'
order anlöper svensk hamn och icke lastar eller lossar.
De på grund af denna afgift influtna medel utgjorde:
för år 1879

:
:....... » 501,015:, och i medeltal för åren, 1876-1880 » 540,584:»

»

1880

kr. 472,551:

:

Mer än en gång har fråga varit väckt om afskaffande af denna skatt.
Såväl enskilde motionärer vid flere riksdagar som 1863 års tullkomite framhöllo önskvärdheten af densammas borttagande, men utan resultat; och en
derom af Kong!. Maj:t framstäld proposition till 1872 års riksdag vann ej
heller riksdagens bifall. ,

Å ena sidan framhölls härvid att denna pål~ga i sig sjelf ej vore rättvis,
ej hvilade på rigtiga beskattningsprinciper.

Den

utgjord~

en beskattning, icke

på den behållna inkomst skeppsrederirörelsen lemnade, icke heller omedelbart
på de varor som med fartyget befraktades, utan på sjelfva fartyget, det transportmedel som för varornas in- eller utförsel begagnades. Den betun'gade ej
blott skeppsrederirörelsen, utan verkade genom varutransportens fördyrande
hämmande på många andra näringar.
Man var väl å andra sidan icke ovillig att erkänna, att skatten ur teoretisk
synpunkt lenlnade åtskilligt att anmärka, men denna egenskap, sade man,
delar den med åtskilliga medbröder inom det svenska skattesystemet; och i
öfrigt uttalades mot dess afskaffande de betänkligheter, som alltid måste möta
mot upphörandet af gifna inkomster, helst då de inflyta med 'så stort belopp
som den ifrågavarande.

Skeppsrederirörelsen

syn~es

ej heller då i behof af ,

lindringar, och de stora utgifter, som antogos förestå för försvarsväsendets ombildning, gjorde attman var ovillig att afstå från inkomsten. Hela frågan undansköts i afvaktan på den stora skattereglering, som antogs snart komma att ega rum.

'Oln afgifterna å sjöfarten i svenska hamnar.

57

v.
Jag skall ej upptaga tiden med redogörelse för de ulngälder som farten
g~nom våra många kanaler medför, ej heller för en. del andra omkostnader

. för seglationen, hvilka icke äro att anse såsom afgifter i den mening som
de förut angifna,utall utgöra ersättnir:tgar för påkalladt biträde, såsom t. ex.
klarerareafgiften ; och jag skall jemväl förbigå konsulatafgiften, då densamma
icke faller inom gränserna för aftonens program.

Jag vill dock erinra att

dessa. afgifter och ersättningar utgå efter tontalet (kiarerareafgiften efter graderad ska}a), och att således föreskrifterna om bestämmandet af fartygs drägtighet ega inflytande på beloppet· af desamma.

I sammanhang härmed torde

några anmärkningar om de förändringar, dessa föreskrifter under senare tider
undergått, vara på sin plats.
E~ligt

1840 års mätningsförordning utgjorde enheten för mätning af far-

tyg svår läst.
År 1865 öfvergingo vi till nyläst såsom mätningsenhet..

Då en svår läst

motsvarade 57,60 centner och en nyläst 100 centner, utgjorde den förra, i
jemnt tal, 0,6 af en nyläst.
Det dröjde emellertid ej länge, innan fråga väcktes om antagandet af ett
internationelt mätningssystem.
redan införda s.

k~

Morsomska systemet, som uppgaf noggranna regler för

fartygs. uppmätning i. ton.
st~ldes

Såsom sådant lämpade sig bäst det i England

Uppmaningar tiJl

antagan~e

af detta system fram-

vid många tillfällen i rapporterna från våra konsuler, hvilka framhöllo

de kostnader och svårigheter som uppstodo, synnerligen
hamnarne, vid ommätning af svenska fartyg.

~

de transatlantiska

Fördelarne för svenska sjö-

farten att få sina här hemma utfärdade lnätbref gällande i främmande hamnar voro uppenbara, och Kong!. Maj:t befalde 'derför år 1874, att det Morsomska mätningssättet skulle hos oss införas, i enlighet hvarmed 1874 års
mätningsförfattningar utfärdades.
Inom området för detta system hade dock i vissa detaljer olika åsigter
gjort sig gällande bland annat i fråga om beräkningen af det afdrag från
bruttodrägtigheten, som borde ske för vissa rum· som icke inrymde last.

De

i England i detta afseende gällande regler, som vi, ehuru med några modifikationer antogo, afsågo att vinna nettodrägtigheten genom vissa procent-
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beräkningar, genoln afdrag af vissa procent af bruttodrägtigheten.
Dch säkrare väg hade dock småningon1 utbildats, nemligen
vanligen den tyska regeln kallad, afsåg att

noggraI~.t

~en,

En annan

som, nUlnera

uppmäta dessa rum,

såsom, kolboxar m. fl., och afdraga det derigeno111 uppnådda resultatet från
,bruttorymden för att vinna nettorymden. Detta mätningssätt har så

~måningo111

antagits af de flesta sjöfartsidkande nationer; och då vi i allt fall n1åste omarbeta 1874 års förordning för att tillämpa det under tiden här införda metersystemet på fartygsmätn~ngen, förändrades i 1880 års !llätningsförfattningar
jemväl sättet för afdrag af vissa rum .i enlighet med den tyska regeln.
Det torde häraf

fr~mgå,

'att det icke varit en pedantisk förbättringslust

hos förvaltningen SOm framkallat de förändring.ar i mätningsreglerna, hvilka,
det måste medgifvas, ej äro utan olägenhet för sjöfarten, hur mycket än öfvergången från det ena till det andra sättet i de nådiga förordningarna lättats,
utan att vi af olnständigheternas lnagt drifvits till dessa

förän~ringar.

Då nu

emellertid .våra mätningsregler äro de säkraste till hvilka erfarenheten kommit och stå i öfverensstämmelse med de i allmänhet hos sjöfartsidkande
nationer antagna, är äfven sannolikt att de äro definitiva, naturligtvis med
reservation för de förändringar i en eller annan detalj som erfarenheten
under hand kan påkalla.
För en del ångfartyg har nettodrägtigheten genom 1880 års författningar
blifvit högre, för några icke, och för ett och annat till och med lägre än den,
hvartill de förut voro uppmätta. I det stora hela lärer väl emellertid en förhöjning i drägtigheten egt rum.

Storleken af denna förhöjning kan ännu ej

uppgifvas, då ommätningarne ännu som bäst fortgå. Jag har emellertid erhållit
uppgift på resultatet af mätning öfver en del fartyg.
grundad på mätning af 20 till 30

f~rtyg

Enligt denna uppgift,

i hvarje af nedanstående grupper,

skulle drägtigheten ökats
för fartyg från och med 40 tons till och med 100 tons med omkring 22
»

»öfver

»»»

100

»

»

»

200»

»

200

%

»»

»

12»

»

»

9>?

VI.
Frågan, huruvida dessa olika afgifter trycka sjöfarten för hårdt eller om
denna näring genom desamma kan i förhållande till andra näringar anses
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för tUTigt' beskattad, fordrar uppenbart synnerligen omständliga och noggranna
undersökningar och jemförelser, innan derpå kan gifvas ett svar som eger
anspråk' på någon uppmärksamhet. .Jag skall ej heller nu söka besvara den" san1ma.

Men jag tillåter mig att här anföra några förhållanden, som vid en

sådan undersökning böra komma i betraktande.
En jemförelse mellan särskilda länder, i afseende å den årliga" tillväxtprocenten i tontalet under. åren 1870--:-1880 af fartyg öfver 50 tons, visar
för ån.[JbåtE?flottan:

16,3
16,5
16,6
9,7
10,2
15,7

att denna procent ,utgjort för Sverige
»

Norge

»

Danmark

~

under det att procenttalet utgjort t. ex. för Tyskland allenast ..
'för Storbritannien
»

Nedel~länderna

, Det är endast Belgien som under denna period ti1l9kat sin ångbåtsflotta i högre grad än de tre skandinaviska

~änderna,

för hvilka

som vi sett, var i det närmaste lika, eller mellan 16 och 17

%.

tillöknin~en,

Medeltalet

,af tillökningen af ångbåtsflottan för alla länder utgjorde allenast 9,3

%.

Detta i fråga om ångbåtsflottan. Hvad segelfartygen beträffar, visar sig
årliga tillväxtprocenten för Norge hafva uppnått 4,4
kOlTIlner Sverige n1ed 3,5

% årlig

%,

men näst derefter

tillväxt, under det att medeltalet af till-

växten för alla länder af segelfartygen uppgått till allenast 0,32 % och flera
länder under perioden sett

~in

segelflotta förminskad, såsom förhållandet varit

med Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Belgien.
Af dessa från trillkomitens betänkande hemtade siffror rörande utveckling~n

af vår sjöfart vore emellertid 'vanskligt att draga slutsatser af afgörande

betydelse' för besvarandet af, den uppkastade frågan. Det är i allmänhet ingen
svårighet nu för tiden att erhålla statistiskt material.
draga rigtiga slutsatser ur de siffror som förekornma.

Konsten ligger i att
Man ser ofta benä-

genhet att sätta två, fakta i kausalitetsförhållande till hvarandra, endast på
grund deraf att' de inträffat samtidigt.

Det vore dock önskligt att en hvar,

som sysselsätter sig med statistiska uppgifter för att- ,derur hemta för det praktiska lifvet gagnande lärdomar, droge' sig till minnes det tillrop, som 1734 års
lag ställer till domaren i fråga

o~

insätt.ande af en anklagad på bekännelse,.

60

1882 den 21 april.

nemligen: forfare dock dermed varsamliga. Väl är det af de anförda siffrorna
upplyst att sjöfarten visat en stark. tillväxt under 1870-1880, men hvilken
.andel häri som tillkommer konjunkturerna och hvilken lagstiftningen kan
räkna sig till godo, om dessa framsteg skett i foljd af de jemförelsevis

ob~~,

tydliga afgifter sjöfarten varit underkastad eller oaktadt de afgifter lågstiftnin. gen pålagt 'densamma, derom lemnas icke af dessa tal någon upplysning.
Jag har sökt tillse, huru stor procent afgifterna for ett fartyg representerar i forhållande till öfriga .omkostnader. Anskaffandet af dylika uppgifter
möter väl vanskligheter, emedan redare lika litet som andra näringsidkare äro
villiga att lemna främmande tillträde till sina räkenskaper.

Dessutom beror

storleken af dessa omkostnader naturligtvis i väsentlig mån på den större
eller mindre skicklighet hvårmed förvaltningen skötes. Genom benägen medverkan af en i sjöfartsangelägenheter väl hemmastadd man har jag emellertid
erhållit flera detaljerade uppgifter angående omkostnaderna för i gång varande
fartyg.

Bland andra beräk~ingar i sådant afseende har jag här en öfver ut-

gifterna under seglationsåret 18,79 dels for fem 'särskilda ångfartyg i regulier
fart mellan Sverige och utländsk hamn, af respektive 288, 465, 329, 632 och
118 tons drägtighet, dels ock för två segelfartyg, gående på utrikes ort, af
394 och 728, tons.

För att emellertid ej ,trötta med för många siffror, vill

jag här endast angifva medelprocenten af utgifterna, upptagna under nedanstående rubriker, nemligen:
Ångfartygen.

Driftkostnad, underhåll samt umgälder å utrikes ort 92,s %
Hamnumgälder och mäklare ..

»

Lotsafgifter

3,1
~ ....................................... ......... 1, o
:
'......
' 1, o

»

:..............................................

0,4

'»

:................................................

1, 7

»

Lastpenningar
Tullbevakning
Fyr- och båkafgift

».

100 %

Segelfartygen.

94,4 %
2,2 »
0,9 »
0,5 »
0,0' »
2,0 »
100

%

En annan uppgift för två ångfartyg, båda af omkring 127 tons drägtighet
och gående i regulier fart mellan hamnar vid vestkusten och främmande
nordsjöhamnar, visar för år 1881, att samtliga utgifter i hamnpenningar, mäklareprovision, lotspenningar, lastpenningar samt fyr- och båkafgift utgjort för
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det ~n~ (N:o 1) 8,063 kronor 66 öre och för det andra (N:o 2) 6,948 kronor

.29

öre, sålunda fördelade:
N:o 1.

N:o 2.

Hamnpenningar

38,4 %

41,1 %

Mäklarepenningar

34, o »

37,5 »

Lastpenningar

11,5

12,8

.Lotspenningar

2, 7 »
13,4 »

Fyr- och båkafgift

»

»

1,~ ~)

7,4

100 . % 100

»

%

För jelllförelse mellan beloppen af fyr- och båkafgiften, lotsomkostnaderna,
och hamnpenningarne för ett i inrikes fart gående ångfartyg, har jag skaffat
mig uppgift på utbetalda medel för dess ändamål' under år 1881.

Den afser

ett fartyg af 356 tons drägtighet, som gjorde 9 resor mellan Stockholm och
Haparanda samt 1 resa· mellan Stockholm och Piteå, med anlöpande af mellanliggande ha~nar; och~hetalades' dervid i
kr. 534,78,

'fyr- och båkafgift
lotsomkostnader

»

108,80,

hamnpenningar i:
kr. 370,60

Stockholm

. » 518,36

Gefle
Sundsvall

;

.

Herriäsand

. » 385,25.

.

:

. » 322,1,9

Umeå

»

275,54

Ratan

»

t>O,oo

Skellefteå

. » 113,00

Piteå

. » 270,94'

Luleå

. » 666,74

Törefors

. » 157,25

Haparanda...................

»

247,32

3,387,19

Kronor

4,03Q,7 7 .

Häraf framgår bland annat, att i hamnafgift

~nsamt i

Luleå

erl~gts

högre

belopp än hvad, som utgått i samman1agdt både fyr- och båkafgift saInt 10tsomkostnader.
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En jemförelse mellan afgifterna å fartyg 'i svenska och utländska hamnar skulle, om den, kunde göras exakt, erbjuda stort intresse. För en sådan
jemförelse möta dock stora svårigheter.

~ågra

spridda uppgifter, som jag

rörande afgifterna i en del främmande iänder förskaffa~ mig, må dock här
meddelas.
I Norge erlägges en last- och fyrafgift, som betalas både vid inkommandet och utgåendet och i allnlänhet utgår med 80 öre per ton, men vid fart,
mellan Sverige och Norge med allenast 30 öre samt vid fart till och från
Ishafvet och Hvita hafvet med 40 öre.
I Danmark utgår till. staten en »skibsafgift» för inlastadt eller lossadt
gods, som erlägges med 8 öre för inrikes samt med 48 öre för annån fart,
allt per ton.
I Frankrike, der ingen fyr- och båkafgift erlägges, betalas en »droit de
quai» med 36 öre per ton vid ankomst från europeisk eller medelhafsort,
men med 72 öre per ton från alla andra orter.
Afgifterna i England äro synnerligen vexlande' i olika hamnar. Jag vill
derför iriskränka mig till att meddela en uppgift på det belopp ett ångfartyg
af 631,70 tons drägtighet i regulier fart mellan Göteborg och London under
år 1879 erlagt i lotspenningar, lastpenningar, fyr- och båkafgift, hanlnumgälder och tullbevakning i Göteborg samt motsvarande afgifter i London. I Göteborg stiga de till 9,121 kr. 51 öre, men i London till 12,134 kr. 88 öre. Det
bör derjemte anmärkas, att om fartyget ej haft fast engelsk lots ombord, hade
det nödgats i England erlägga i lotspenningar 7,172 kronor utöfver de 12,134
,kr. 88 öre ofvanstående uppgift upptager.
Hvad särskildt lotsafgifterna beträffar, synes af en jemväl af sakkunnig
person mig lemnad uppgift, såsqn1 onl de ingenstädes vore lägre än i Sverige.
Huru nu än ofvan anförda spridda uppgifter må betraktas, synes man
dock vara berättigad antaga denl häntyda derpå, att i det stundom hörda
yttrandet att den svenska sjöfarten är färdig att gå under i följd af den tryckande beskattning den är underkastad, att, säger jag, i detta yttrande ligger
öfverdrift., Men dermed är visserligen icke mycket medgifvet.
nog med att en

n~ring

Ty' det är ej

icke undertryckes; det måste vara det allmännas både

rätt och pligt att, i den mån det kan stå tillsamman med statsändamålet i
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och för den förkofran

till hvilken· dess egen spänstighet berättigar den.
. Fortfarande stå vigtiga frågor för sjöfarten öppna.

Är det billigt och

med rigtiga skatteprinciper öfverensstämmande, att sjöfarten bekostar de för
dess ledning på sjön erforderliga anstalter, eller böra, såsom i vissa, andra
länder. sker, dessa kostnader utgå af de för statens behof i allmänhet anslagna
medel? Eller bör sjöfarten deltaga häri med .en viss bestämd afgift och hvad
som i öfrigt erfordras bestridas af andra allmänna tillgångar, såsom förhållandet är n1ed kostnaderna för -konsulernas aflöning?
b~rttagas

Böra lastpenningarne

eller beloppet af denna afgift åtminstone nedsättas? Men dessa och

andra hithörande frågor så att säga utmynna i de stora frågorna för dagen
och lära komma att med dessa tagas under öfvervägande.

Ty det ligger i

det uppdrag, de med den stora skattefrågan sysselsatte sakkunnige män erhållit,
att det icke allenast är grundskatterna som må behöfva öfverses, utan hela
vårt skattesystem som behöfver. i grund .öfverses.

Såsom vi öfvervunnit

andra svåra frågor, skola vi nog·ock i sinom tid lösa dessa, och under arbetet
dermed skall icke, hoppas jag, förgätas att, om sjöfartens intressen omsorgsfullt tillvaratagas, vi hafvaberättigad förhoppning att, i förening med dem der
borta på andra sidan I{ölen, kunna utöfva ett alltjemt stegradt inflytande på
verldens fraktmarknad.
Härefter yttrade sig:
Herr Bankdirektören Wallenberg : Då meningen här har varit att
lemna dels de uppgifter man kunnat hen1ta af

a~lmänna

förhandlingar, dels

ock några siffror som kunnat hemtas ur enskild mångårig verksamhet, tilllåter jag mig att, då en så rikhaltig samling uppgifter här blifvit lemnad af
den ärade talare,

SOln

hållit dBt inledande föredraget, här framställa mina

åsigter i ämnet.

Jag skall då be att först få nämna några 9rd angående

skeppsmätningen.

Enligt 1840 års mätningsreglemente beräknades fartygens

drägtighet i svåra läster, hvarvid skeppsmätaren hade att taga reda på fartygets losslinie och lastlinie, för att på grund deraf bestälnma drägtigheten.
År 1865, då ett nytt mätningsreglemente stadfåstades, bestämdes emellertid,
att drägtigheten skulle beräknas i nyläster, och grundade sig föreskrifterna i
detta reglemente på det antagande, att för alla fartyg drägtigheten står i samma
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förhållande till fartygets rynld.

Vid tillämpning ,af detta reglemente visade

det sig dock sna~t, att en del fartyg icke kunde taga så' stor 'last, som de
€nligt mätebrefven voro uppskattade att kunna föra.

Redan 1868 medgafs '

derför, att ett fartyg~ drägtighet, i stället för att bestämmas' enligt det sistnämnda mätningsreglementets föreskrifter, kunde, om .nlan. så .önskade, få utrönas genom proflastning., Derefter bestämdes genom nytt mätningsregl~mente
af år 1874" att fartygens drägtighet skulle angifvas i tons samt att mätningen
" ~kulle ske enligt den engelska regeln, som redan då var af de flesta sjöfartsidkande nationer antagen. Då enlellertid den del af ångbåtsflottan, som idkade
kustfart, hade genom den n.ya

mätning~n

blifvit i hög grad betungad, med-

gafs år 1877 ett större afdrag å deras tontal, hvarigenom dessa fartygs dräg~
tighet betydligt nedsattes mot hvad det enligt reglementet egentligen skulle vara.
Vilja vi nu kasta en blick på de afgifter, som under olika tider varit
lagda på sjöfarten här i Sverige, så har jag här i min hand en kortfattad
tabell, utvisande de hufvudsakliga förändringar dessa afgifter undergått under
perioden 1827-1882,' i hvilken tabell de afgifter, som äro beräknade efter
svåra läster eller nyläster, enligt faststäida

grund~r

blifvit reducerade, så att

de hänföra sig 'till fartygens drägtighet uttryckt i tons.

Såsom den ärade

referenten anförde, är en nyläst lika med 4,5 tons för ångfartyg och 3, l 4 tons
för segelfartyg.

Enligt denna tabell betalte in- och utgående ångare i fyr-

och båkafgift för utrikes fart per resa: år 1827 10 öre per ton och år 1867
37 öre per ton.

År 1869 afskaffades de inrikes fyr- och båkafgifterna, men

-utrikes fyr- och båkafgiften fortfor att utgå med oförändradt belopp ända till

1874, då del). bestämdes till 36 öre per ton. 1877 bestämdes den till 60 öre·
per ton, men Fedan 1881 nedsattes den till 50 öre per ton, i sammanhang
hvarmed dock infördes en
för ångfartyg.

afg~ft

å den inrikes sjöfarten af 25 öre per ton

En sådan afgift hade, såsorn nämndt, redan tidigare funnits,

men år 1881 blifvit afskaffad.
Hv'ad segelfartygen b,eträffar, betalte de år 1827 20 öre per ton för utrikes fart och 3 öre per ton för inrikes fart, 1867 53 öre ·per ton, 1877
60 öre per ton och 1881 60 öre per ton. Enligt 1867 års reglemente erlades
dessa afgifter en gång i månaden o.ch enligt 1874 års reglemente 5 gånger
om året, men genom det nya reglelnentet af år 1881 skärptes afgifterna, i det
att det nemligen då stadgades, att de åter skulle erläggas en gång i månaden.
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Om

~an

nu vill taga ett exempel för att se' huru denna sak slår ut i verk-o

ligheten, så kan jag upplysä, att ångaren »Chapman» år '1858 uppn1ättes till

160 tons, 1865 till 345 tons, 187~ till 356 tons och 1880 till icke mindre än
4·37 tons. Den har derför fått vidkännas stigande afgifter, så att den år 1880
hade att betala 109 kr. 47 öre per månad.
En, egendomlig omständighet må det här tillåtas mig att nämna för

herl~

ordföranden, och det är, att en mycket inflytelserik person. yttrade till mig,
när den nya afgiften för inrikes sjöfarten skulle' påföras: »det skolen -I icke
sätta eder emot, ty det blir en obetydlighet;' ,t. ex. för 'Chapman' blir det blott
200 kronor om året».

Det bIef emellertid för nämnda ångare en förhöjning

af 801 kronor för år 1881, och enligt det på grund af nyaste mätningsreglemente honom påförda tontal blef det en. förhöjning af icke mindre än 1,094
kronor, således 5 1/ 2 gånger så stor förhöjning som det då förespeglades. .:Jag skall också be att få nämna, att då ett mig tillhörigt ångfartyg, som hette
»Göta», skulle mätas e(ter 1868 års mätningsstadga, blef resultatet så oriInligt, att jag förvarar mätebrefvet såsom en kuriositet.

Det uppmättes neln-

ligen till 26 hela nyläster, hvilket alldeles' uppenbart var origtigt.

Men mät-

ningen gick så till, att man egentligen blott mätte fartyget utanpå, och på det
sättet kom man till samma sunda resultat, som

nID,

man genom att mäta

fodralet till en trekantig hatt ville uppskatta hufvudets innehåll på den" persoll
som egde hatten.
museum.

Ål1gfartyget låg vid Blasiiholmshamnen utanför nat.ional-

För att visa orimligheten af det resultat mätningen gifvit, lät jag

bära tackjern om bord å fartyget, och lastade det derrried så hårdt son1
n1öjligt.

Jag fick då intyg af stadens tullkammare deröfver, att enligt den

mätningen eller rättare proflastningen innehölJ ångfartyget »Göta» 18 nyläster.

Emellertid

va~~

fartyget då så hårdt lastadt, att af de flere gamle och

erfarne sjökaptener och officerare vid flottan, som jag förde dit för att -bese
fartyget, ingen sade sig vilja gå till sjös dermed, ty det befann sig rent· af i
sjunkande tillstånd och skulle otvifvelaktigt hafva gått till botten, om man
försökt gå ut med detsamma.
Så förhöll 'det sig med den mätningsordningen.

Deraf kunna herrarne

finna, att det är ganska svårt för skeppsredarne att kunna göra upp någon beräkning öfver sina utgifter, när det är förenadt nled så stor svårighet att bestämma skeppsafgifternas belopp. Såsom' min enskilda mening vill jag uttrycka,
5
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att jag anser, att ingen anmärkning bör göras mot den förhöjning af f yr- och.
båkafgiften, som blifvit .en följd af den n~l, mätningsmetoden, ty denna är
enligt min tanke rättvis.. Men orättvist är deremot att. ick~' jelnka taxan
h~n~yn

efter det nya mätningssättet, när' taxan var uppgjord med

till det.

gamla mätningssättet och blott derför icke .ändrades att man, ville vidhålla'
en viss sum.ma.

Derenlot tror jag icke, att man är berättigad att lägga

fyr- och båkafgift på de slnå .fårtyg som gå på. våra. insjöar, ty de kunna
icke hafva någon nytt~ af nu befintliga fyrar.

Om man t. ex. tänker' på

dessa småbåtar som gå på Mälaren, så ä~ det ju, klart, att om' Inan också
skulle sätta ,upp en lykta i stora farvattnet från Södertelje, komme det ändå
ej att blifva så belyst, att de vågade, gå om nätterna, utan förhållandet.
blefve det samnla som det för närvarande är, eller att båtarne gå så länge,
det är ljust och man känner farvattnet. Derför äro dessa båtar icke i stånd
att bära förhöjda afgifter, fastän en sådan ,förhöjI,ling anses behöflig för fyr, väsendets skull.
Jag har här ett papper, hvars innehåll

ka~

vara intressant nog.

Här

står bland annat, att ångfartyget »'Aros», som föregående år mätts till 118
tons, nu efter det nya' mätningssättet blifvit mätt till 228 tons med af?rag af
55. Den skall således nu .betala afgifter beräknade efter 173 tons drägtighet,
i stället för att den förut betalte endast för 118 tons. Med förhöjning af alla.
de vanliga afgifterna blir detta en ökad utgift af onlkring 50

%.

Såsom bekant, har det här ingifvits en petition till Kong!. Maj:t från
åtskilliga sjöfartsidkare i Göteborg. Den innehåller en klagan öfver åtskilliga
saker, och det förhåller sig med denna klagoskrift på samma
många

an~ra

s~tt

som lued

klagomål, nemligen att en ,del är befogad och en del obefogad.

För min del tror jag att, sedan 'den nya mätningen har höjt fartygens beräknade drägtighet, någon nedsättning af skeppsafgifterna borde ega runl. Deremot är jag alldeles bestälndt af den åsigt, att detta nya mätningssätt är
rättvisare än det gamla. Slutligen kan jag för min del icke instämma i denna
petitions innehåll, i hvad den klagar öfver lotsfriheten, ty lotsfriheten har
medfört den bestämda fordel, att lotsarne nu blifvit mera påpasslige och nitiske än förr, då de ansåga det vara deras rättighet att endast gå om bord på
de reguliert gående ångfartygen för att qvittera sina lotspenningar.

Och då

man i allt fall måste hafva en' så kallad långlots om bord, så innebär den
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medgifna lotsfriheten en väsentlig förbättring för sjöfarten utan att medföra
någon ökad utgift. Som jag haft den lyckan eller olyckan, huru man än vill
kalla det -

ty jag har varit med om båda delarne -

att vara redare för

seglande fartyg, kan jag upplysa, att för ett .segelfartyg, sonl hette »Jakob»,
kostade ett besök i hufvudstaden .775 kronor, och fastän derifrån böra afdragas 90 kronor såsom provision till skeppsmäklaren, uppgick kostnaden i
al~t

fall till 685 kronor, hvaraf omkring 250 kr. utgingo såsom. fyr- och båk-

medel.

Ostridigt är, att ,segelfartygen äro de som äro jemförelsevis hårdast

beskattade. Man måtte tycka, att då man så sällan ser till dem är det bäst
att taga till mycket på en gångv Något annat skäl torde knappast kunna anföras för de dem ålagda höga afgifterna.
Den föregående ärade talaren gjorde en jemförelse nlellan fyr- och
båkafgifterna och alla - andra afgifter på ett fartyg som gör reguliera resor.
Jag tyckte mig finna, att han dervid onlnämnde ett fartyg, som hade 83,000
kronor i årliga utgifter oeh som inseglade 93,000 kronor.. Härvid får man
emellertid icke taga lTIed i beräkningen de oundgängliga utgifterna rör fartyget, såsonl t. ex. för kol och dylikt, utan man har att se till,' huru stor
del af nettobehållningen som går åt till fyr- och båkafgiften.
kring 10

Det blIr om-

%.

Vidare talade den ärade talaren om lastpenningarne. J a, det är en sak
som verkligen förtjenar att man derom säger några ord. Lastpenningar måste
erläggas, vare sig att ett fartyg inbringar något eller alls intet.

Det är en

beskattning på sjelfva redskapen och alldeles icke på inkomsten.

Att denna

beskattning får stå qvar, är emellertid så mycket orimligare, som man numera dessutom särskildt beskattar fartygens nettoinkomst.

Skeppsredaren

måste nemligen uppgifva huru många fartyg han har, och sedan får han sina
debetsedlar derå, alldeles som om det vore fastighet i stad som skulle be·skattas. Och om af flera fartyg 5 eller 6 icke gifvit· någon inkomst eller rent \
af seglat öfver styr, så medgifves icke derför något afdrag å lastpenningarne.
Skeppsrederi såsom näring är derför här i Sverige något mycket vanskligt,
och att bibehålla lastpen!1ingarne, sedan man börjat att särskildt beskatta
fartygens nettoinkomst, synes mig vara högst oegentligt.

Jag har en gång

under innevarande riksdag hört lastpenningarne -j~mföras med' grundskatterna
å fast egendom på landet.

l _

Skulle 'den jemförelsen vara' träffande, kan jag
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icke annat än säga, att det vore högst önskligt OIn lastpenllingarne kunde försvin~a på samn1a gång' SOIU grundskatterna.

Den ärade talaren yttrade äfven något Oln tullbevakningen.

Ja,' äfven

jag ber att få säga några ord derom. Denna sak innebär, att ~a!1 skall betala för att blifva bevakad. Men då i intet annat fall en medborgare behöfver
särskildt betala för att blifva bevakad af polis, på det han icke må göra något
ofog, förefaller det n1ig så mycket orimlig~re att fartygen skola bevakas,., så
att de icke öfverträda tullreglementet, S01l1 seglationen här i landet under de
flesta år är inskränkt till en ganska kort tid. Det är nelnligen just derför af
stor vigt att man ostördt får begagna denna koi.. ta tid, och derför böra också
fartygen vara fria från sådai1a' afgifter, som utgå till helt andra ändamål än
sjöfartens underlättande och befrämjande. Tullkassan är' för öfrigt tillräckligt
rik för att af egna lnedel kunna bekosta sina egna tillsyningsmän.

Det är

så mycket tydligare att n1an bör tillse, att fartygen icke betungas med några
extra utgifter som kunna undvikas, som all sträfvan numera går ut på att
sjöfarten sjelf skall få bekosta de för henne erforderliga inrättningar. Stat.en
håller emellertid till godo n1ed lastpenningarne, som gå t.ill helt andra ändamål, äfvensom med inkomstbevillning af sjöfarten. Deri ligger en stor oegentlighet, SOln bör ut.jen1nas.
När' och huru svenska sjöfarten skall kunna uppblomstra, vet jag icke,
plen hvad jag med säkerhet vet är, att denna sjöfart skulle kunna blifva näst
svenska jordbruket vårt lands vigtigaste näring, ty vi hafva riklig tillgång på
.goda materialier att bygga fartyg af, och vi ega äfven män som kunna föra
fartyg. Jag är den förste att erkänna det intresse, som från regeringens sida
kommit sjöfarten till del, men jag" vet å ~ndra sidan också nogsamt att dess
intressen inom representationen äro svagt representerade, och det är derför
föga hopp om att snart få se ?ve11ska sjQfarten så kraftigt uppblomstra, som
den under gynsammare förhållanden otvifvelaktigt skulle kunna göra.
Ledamoten af Riksdagens Andra Kammare herr Hedin: Den kritik, som
den' siste ärade talaren har rigtat mot den skatt SOlU kallas lastpenningar,
är utan tvifvel oemotsäglig.

Hvarför har man då icke gått att afskaffa den-

samma, när till och. n1ed' från Kong!. Maj:t förslag derom varit framstäldt?
Förslaget, som är 10 år gammalt, uppväcktes inom skattekomiten åter .af min
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ärade. ,vän här till venster, Professor Rydin, .m~_n har åtminstone provisoriskt
~ller tillsvidare fallit.

Hvad kan då anledninge~ v.ara 'dertill att man' vill

vidhålla en beskattningsform, som med rätta drabbas af så svåra anmärkningar som dem, hvilka den ärade föreningen nyss hört mot densamma framo

ställas? Skälen dertill kunna vara af flera slag.

I första rummet kan det

vara konjunkturskäl, och sådana hafva också i första ögonblicket inom komiten
gjort sig gällande.
hvilket -

I det ögonblick, då professor Rydin' väckte sitt förslag,

jag vågar påstå det -

icke i princip mötte något egentligt mot-

stånd från någon ledamots sida af denna femtonmannakomite, hade man i
tanke den franska traktaten och hvaddermed skulle följa.

Lastpenningarne,

sådana de nu äro, utgöra: att jag så må säga, ett bytesmedel.

Detta kan

möjligen låta simpelt, men det går ju så till såväl i de internationela som i
de privata förhållandena, att man säger: »här har jag någonting att afstå,
gif mig du någonting i utbyte.» Detta var utan tvifvel ett skäl, som bestämde
skattekomiten att rösta mot det nän1nda försiaget, som 'komiten i princip gil. lade. Ett annat skäl var, att man icke kunde göra någon skilnad mellan utländska och inlän?ska fartyg. Om man ser på förhållandet mellan den svenska
och den utländska skeppsfarten mellan Sverige och andra stater under år

1878, så befinnes det, att till Sverige med last ankomna fartyg hade ett tontal af: de svenska 699,000 tons, de norska och öfriga utländska 638,000 tons.
.Från SV'erige med last afgångna fartyg representerade under samma år ~tt
tontal af t de' svenska 942,000 tons, de norska ocp öfriga utländska 1;502,000
tons. Slår jag tillsammans de nämnda siffrorna till slutsummor, så får jag å
ena sidan 1,641,000 tons och å den andra 2,140,000 tons, hvaraf den sista,
större siffran betecknar de norska och de andra utländska fartygens skeppsfart på Sverige. Man kan' således säga, att nedsättningen. i hufvudsaklig '~ån
skulle komma den utländska sjöfartsrörelsen till godo. Deremot kan invändas,
att detta dock icke är något skäl för. afslag å denna nedsättning, ty lättnaden
skulle äfven komma den inländska sjöfarten till godo. Detta är också något
som ingen bestrider, men då återkommer jag till den sak med hvilken jag
började, nemligen afseendet derpå, att man i de nuvarande lastpenningarne
har

~ågot

med hvilket man, simpelt uttryckt, kan byta och köpa och hvilket

man derför kanske ic.ke bör släppa ifrån sig, sedan man låtit så många andra
vapen falla sig ur händerna.

Detta om den sakeJ.
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Men jag kon1 i afton egentligen hit såsorr opponent mot den talare, som
forst hade ordet, och jag ä~ derför nu villig att erkänna, att jag inför honom
nedlägger mina vapen.

Jag hade tänkt lnig att hans anförande skulle i vä-

sentlig mån komma att röra sig om lastpenningarne och vigten af deras
afskaffande.

Emellertid har han nu, enligt min tanke, stält frågan om last-

penningarne på sin rätta ståndpunkt, derigenon1 att han betraktat.lastpen~in
garne och de äfriga på sjöfarten hvilande afgifter i ett sammanhang, ty 'det
är blott i detta sammanhang som frågan, om lastpenningarne får sin rätta
betydelse.

Tager man dessa saker tillsalnmans, skall man se att sjöfarten,

som är svagt representerad inom svenska riksdagen, är i hög grad betungad,
ja, så betungad att ingen näring i Sverige är så hårdt beskattad som denna.
Tager man åter denna afgift (lastpen~ingarne) för sig, klan man lätt n1.ötas af
.den invändningen äfven från deras sida, som äro mest intresserade för den
svenska sjöfarte~s 'utveckling, att denna afgift ingenting betyder. Men om man
betraktar alla afgifterna i ett· sa~manhang, kommer man såsom nämdt till
ett helt annat resultat. Det är denna vigtiga upplysning, den ärade inledaren
af denna fråga har Iemnat genom sin redogörelse för all~ eller åtminstone
de vigtigaste af de å sjöfarten hvilande afgifter.
Jag föreställer lnig, att om här i Sverige funnes någon liknande institutio~' SOm de i utlandet förekommande så kailade handelskamrarne, d. v. s.

representativa myndigheter för bevakande och befrämjande af handelns och
näringarnas och således äfven sjöfartens intressen, en sådan diskussion som
den i afton här förda skulle finna sitt återljud inom en sådan institution. Då
elnellertid så ej är förhållandet, skall jag tillåta mig att till' föreningen göra
en vördsam hemställan.
Jag antager, att den Nationalekonomiska föreningens förhandlingar läsas
af ett relativt taget ganska ringa antal af för här förekommande frågor intresserade personer, under det att en mängd af dem, som kanske skulle hafva
de vigtigaste faktiska upplysningar att meddela och de" säkraste nya synpunkter
att framhålla, aldrig se våra förhandlingar. Då frågas: faller icke ett sådant
särdeles upplysan'de, lärorikt och sakrikt föredrag som det, 'vi i afton hafva
hört, för långt ned i jorden, såsom saken nu står? Derför tillåter jag mig
hemställa, huruvida icke denna aftons förhandlingar .s~ulle kunna få tjena
såsom inledning till en fortsatt behandling vid en följande sammankomst af
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samma ämne som styrelsen till i dag har utsatt, sedan nämnda föredrag och
,den derpå följande diskussionen, hvarmed jag visst icke 'n1enar hvad jag har
tagit mig friheten anföra, utan hvad herr Wallenberg har yttrat, blifvit i tryck
tillgängliga och såsom separattryck utdelade äfveIi till icke-ledamöter af föreningen. Sedan man således fått tid på sig" att närmare öfierväga saken och
inhemta upplysningar af sakku·nnige "personer, skulle icke styrelsen då vilja "
utlysa ett nytt sammanträde, der frågan om de på sjöfarten i svenska hamnar
'hvilande afgifter kunde und~rkastas en ny och uttömmande behandling? På
''Sådant sätt tror jag att man skulle .få "större nytta af denna aftons

för~and

lingar, än som eljest kan komma att ske. Inom representationen har handelssjöfarten mycket få målsmän, och det kan, såsom ett mycket färskt exempel'
'visar, stundom hända, att desse målsmän svika på ett särdeles oväntadt sätt.
Att åter Kong!. Maj:t icke framkommit med det ena förslaget efter det andra
för att hjelpa en näring, från hvilken man icke hört någon klagan; finner jag
för min del vara alldeles i sin ordning, ty Kong!. Maj:ts uppgift är utan tvifvel i stället att samla de olika meningsyttringarna och sofra dem för att, när
han finner dem mogna, vidare taga dem om hand. Men förslag i denna rigtning måste först utgå från representationen.
Jag anser således, att föreningen i detta fall kan gifva den föreliggande
-stora saken ett godt handtag, om föreningen icke låter det stanna vid det
'visserligen i högsta måtto upplysande och intressanta föredrag, vi här hafva
hört och för hyilket jag her att få betyga

de~

ärade "referenten min

€rkänsla, utan ser till att detta material kommer i deras händer, som hafva
,den noggrannaste kännedomen om detta ämne, och sedan, vare sig i vår eller
först i höst,

~ammankallar

ett nytt möte för fortsatt behandling af denna

vigtiga fråga.
~err

Grosshandlaren Astrup: Den gamla svenska näringen skeppsfarten,

med de deruti under senaste tiden inträdda vexlingar, är en angelägenhet som
allt mer och mer tränger sig fram :på de nationalekonomiska frågornas dagordning, och tillhörande en samhällsklass, som är lifligt intresserad af sjöfarten, anhåller jag derför om ordet för att i min mån bidraga till utredandet af våra, som det förefaller mig, bet~nkliga sjöf~rtsförhållanden. ~
Man har sagt att vi lefva i uppfinninga~na~ och många tekniska full-
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komligheters tid, och det är möjligen så; men en följd deraf är .då äfven, att
med nya uppfinningar blifva resultaten af forntidens .up'pfinningår på månget
område begrafna.
Inför dessa tvenne företeelser stå vi nu med sjöfarten.

amerikansk~ kontinenten

. Det behöfdes 350 år efter upptäckten af den

och det derefter inträdda större behofvet af förbättrade transportmedel å hafven, förr än segelskeppsbyggnadskonsten uppnådde den fullkomlighet, sonl
man kunde skåda,
kriget -

om

man under mediet af århundradet -

under Krim-'

hade tillfälle att se de ofta i Marseille då förtöjda, af franska rege-

ringen för Krimtransporter befraktade amerikanska

klipperskeppen~

Jag tror

"ej att ståtligare träsegelskepp hafva funnits, och utan tvifvel' voro de de sista
af sin klass; vid den tiden kulminerade nemligen, i min tanke, träsegelskeppens byggnadskonst.
, Krimkriget visade nemiigen den franska krigsstyrelsen, att ett aflägset
fördt krig i vår tid, med nu brukliga stora härmassor, ej kunde föras utan
tillhjelp af andra transportmedel äfver hafven än segelskeppen. . Derför fick
man omedelbart derefter se byggandet af stora franska krigstransportångare.
Och vidare såga vi, huru samtidigt med öppnandet af Suezkanalen, sonl
förkortade vägen till' Indien, man äfven öppnade farten å tvenne haf, besvärliga -för seglationen, nemligen Medelhafvet och Röda hafvet, det förra besvärligt för sina sommarstiltjor, det senare för sitt trånga farvatten, hvilket hade
till följd behofvet af en .betydligt ökad ångbåtsflotta, om Suezkanalen skulle
få sin rätta betydelse.
Med en ihärdighet och finansiel kraft.,· SOIU väl Storbritannien endast
kan uppvisa, kastade detta land sig omedelbart efter de

nämnd~

tilldragelserna

på byggandet af lastångare i en. skala, som i dag är vår häpnad, ej endast
på grund af de~ magt och kraft, som kommer till syne, utan äfven på grund
af den -

fara, som måhända derigenom hotar oss.

Försökande bemöda mig om att göra min framställning så kort som
möjligt, vill jag, hvad angår vidden och omfånget af Englands ångskepps.byggnader, ej upptaga tfden med en relation derom, utan tillåter mig i dett.a
afseende hänvisa till herr Generalkonsul Richters rapporter; jag ber endast
få omn··mna, att under 1880 ökade England sin ångbåtsflotta med 212,000
6

tons och att vid slutet af nämnda år beräknade de engelska varfven att hafva
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beställning på 843,000 tons ångfartyg. -

HärelJlot hafva vi i Sverige 7

a8

. i gång varande verkstäder för byggande af ångfartyg,' och vi kunna väl ej

leverera öfver 10

a 12,000

tons ångfartyg årligen. Och huru aktningsbjudande

efter våra förhålla:nden de svenska verkstäderna äro, så får medgifvas att de
ej förmå skapa den maritima lnagtställning, som Sverige hittills har intagit i '
de sjöfarande nationernas led, då det är en följd af det stora ångbåtsbyggandet i England och deraf uppstående tryck på segelskeppsfarten, "att segel-

skepp nästan

ej.

lnera byggas häi'" i landet. Enligt uppgift af Bureau

klassificeringsombud i Sverige byggas för

~ärvarande

Veritas~

å Sveriges ostkust nem-

ligen endast 4 större och å vestkusten 4 mindre segelfartyg, 'emot fordom
årligen 50.a 80.

Och skulle detta förhållande länge fortfara, är naturligtvis

den svenska segelflottans tid snart förbi och, jag fruktar det, äfven dermed
vår en gång fÖI'värfvade ställning som stor sjöfarande nation.
Till tvenne betraktelser leder, förefaller det mig, ett sådant förhållande,. .,
nemligen:
1:0 Är' det så, att ångfartygen komma att helt och hållet uttränga segel-

fartygen, och är det grundad anledning för våra segelskeppsredare att. förlora
allt förtroende till sin handtering? och
2:0 Kan· och bör från statsstyrelsens sida något göras för att häfda vår

tidigare- maritima magtställning -

vår segelflotta?

Öfvergående till besvarande af första frågan får jag bekänna, att jag
hör till dem, sonl ej tro på att segels~eppen äro dömda af ång~artygen (=== kraften)
att inom en kort tid försvinna, och jag skall tillåta mig härför anföra mina skäl.
Det förnämsta vilkoret för ångfartens bestånd är snabbhet, och det ej
endast på resorna utan äfven vid lastning och lossning; men nu finnes, för
att börja i eget land, flera varuslag, som ej gerna lämpa sig för lastning i
ångfartyg, exempelvis. hyfladt trä, som fordrar varsam behandling vid lastning
och los~ning och derför ej gerna kan lastas med ångbåtsbrådska; staf, till
följd ~f dess minutiösa beskaffenhet; .vidare biladt och rundt timmer, till följd
af dess' svårhandterlighet; och skulle jag beräkna hvad exporten af dessa
varuslag går till från Bottenhafvets svenska och finska hamnar, tror jag att
det kan uppskattas eller i hvarje fall i en sna~ framtid skall kunna uppskattas
till 200,000 tons årligen.

.

,

Gå vi till 'Utlandet, så finna vi att varuslag förekomma" som ej kunna
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sammanföras i de stora styckegodslaster, som föras' i de stora ång'skeppen, t. ex. petroleum.

Vidare eger t. ex. i det stora· exportlandet. Norra

Amerika det" förhållandet ofta rum, att, man önskar för petroleUln, trävaror,
spanmålslaster m. m. segelskepp af ej öfver 500 tons storJek, som då eXI>eI

dieras öfver hafvet till en orderhåmn, och med, telegrafens hj~lp har man
seglationstiden för sig för realisation af lasten i Europa. Enahanda är förhållandet

m~d

fartyg, som afsegla från Vestindiens och Centralamerikas hamnar.

Gå vi till mera aflägsna farvatten, såsom Ostindien, Australien och Kalifornien, så 'finna vi att på de långa resorna, till följd af kolåtgången, frakterna
för varor till Europa blifva dyra per

ån~båt;

man tager derför ej ogerna

segelskepp för ej för dyrbara varuslag, såsom ris, spanmål, teakträ' etc., likasom för fraktfart irtom dessa kontinenter"
Jag nämnde alt en snabb expedition är vilkoret för ångfartens bestånd,
och ej får man glömma i förbindelse dermed mÖJ'ligheten att tlå kol tlll

drägligt pris J' 'men ej alla hamnar hafva eller kunna skaffa sig dessa docks
och quaier, som möjliggöra en snabb expedition, ej heller kunna alla hamnar likna London eller Liverpool eller Marseille eller -

Stockholm l

Till

följd af lokala förhållanden och tidvattnets vexlingar kommer det alltid att
finnas grunda och ,mindre väl bygda hamnar, hvilka' aldrig kunna lemna en
snabb expedition, och dessa blifva, enligt lnin tanke, alltid segelfartens hamnar och -

de äro

m~nga.

Och behöfver jag vidare orda om att trader finnas för

se~elfartygen?

Se vi ej för våra ög~n, huru dessa, trots ångfartygen, finna employ och att
inga af dem ligga under seglationstiden stilla af brist på frakt? Det är endast
så, att ångfartygen hafva drifvit frakterna ner till ett mininlum, som kan tyckas
dödande för seglationen och som ,.gör segelfartens hittills öjvervägande ställning omöjlig.

Härtill ber jag emellertid att senare få återkomma, viljande

blott redan- nu nämna, det jag ej tror på talet om att segelfartyg af en rin~lig
storlek framgent ej skola kunna slå sig ut; deras goda tid skall sannolikt
återkomma, de skola få sina bättre och sämre affärskonjunkturer, då, ång·
fartens första angrepp hunnit modereras, och skall sege?lartel~ då jöras it~

i bestämda,

0:1 l~aturliga rförl~ållandel~ t.förestqfvade

trader.
All öfvergång är svår; men är krisen en gång öfverstånden; pläga frak-

terna äfven komma., och den tiden kan kon1n1a, 'då segelskepp af trä eller
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jern, af 3

il,.

500 tons storlek, skola åter komma till heders; på större segel-

skepp i någon utsträckning tror jag deremot ej.
Och jag vill göra såväl våra redare som exportörer den frågan: hvilka
fraktrater skulle i dag gälla,

om

alla segelskeppen voro försvunna?! Må man

betänka, att ännu gå t. ex. cirka

3/4:delar af all export från Bottenhafsham-

narne ut i segelskepp, och utgör den skrymrpande träexporten derifrån ett
stort item iverIdshandelns tonnagebehof..
Går jag derefter att besvara den. framstälda 2:dra frågan, så måste vi
först taga i betraktande det materiela tryck, som ångfarten åstadkommit å
frakterna i allmänhet, och jag dristar mig att säga, att härvid hafva vi att
upprull~

för oss en tafla så bjert,. att krisernas, all handels- och sjöfarts-

historia ej kan uppvisa något i hastig öfvergång och i längd mera förkrossande,
och jag vill taga mig friheten till belysning anföra några· exempel.
Då för 1/4:dels sekel tillbaka en spanmålshandlande kunde befrakta ett
skepp att lasta från Europas dåvarande spanmålsbod, Svarta hafvets norra
hamnar, t.ill en engelsk kanalhamn för order il 50 shillings per ton, var han
för visso ute i en lycklig
lien eller Kalifornien

st~nd;

beti~ga

men då en skeppsredare nu kan från Austra-

sig 50 shillings per ton i frakt för spanmål, är

han ute i en lycklig konjunktur; och jag behöfver ej klargöra den enorma
skilnaden i distans att segla förr emot nu för samma ·fraktrate.
För 25 år sedan betalades vanligen 150

a .170

francs i frakt för 1 stan-

dard trävaror från Bottenhafvet till Medelhafvet, under Krimkriget ända till
200 och 220 francs.

Jag. har aeremot under sistförflutna år befraktat

a 70

francs, och kan den i dag gällande raten betecknas med cirka 85 fra~cs.
Då Falu--Krosskär- sedern1era Falu--Göteborgs-jernvägen först projekterades som en konkurrensbana med segelfarten från vår halfös östra till dess
vestra hamnar, anstäldes många efterforskningar angående sjöfrakternas ståndpunkt och hvartill lägst de kunde tänkas gå..Frakten från Gefle till London
var då cirka 60 shillings, och på förfrågan uttalade då de i dylika saker vise
män i landet, att frakten mellan nämnda hamnar i en dålig

konjunkt~~

väl

kunde tänkas gå ner till 50, .men ingalunda under 45 snillings ; emellertid ser
vår tid, att de stora fraktångarne taga trälaster från Gefle till London

a 30

sh.

På samlna sätt s-kulle jag kunna relatera en mängd analoga fraktprisfall,
hvilka ju

klar~igen

bevisa vidden och betydelsen af det. frakttryck, som ång..
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·farten inom en kort tid utöfvat. -

och h~ilkethaft till följd en plötslig

v~rdeförminskning å' skeppsrederiernas egendom. Men.- saken har dock en

annan sida, gladare att betrakta för det allnlänna, om ej för redaren af segelskepp! Hvilken vinst har det ej varit för exporthandeln att kunna utföra sina
alster till så sänkta frakter; sannerligen finner det på sista tiden så betydligt
höjda skogsvärdet i Sverige ep väsentlig förkl~ringsgrund .i de sänkta sjöfrakterna.

Och importen, den har ej minst vunnit på de låga frakterna -

på möjligheten att få fraIn. varor från, de aflägsnaste trakter på en förut ej
anad tid.

Den dyra tiden, hvaremot kyrkoböner fordom höllos, den har för-

svunnit; ett missväxtår nträffar, och den med fyIda magasiner sittande spanmålshandlaren väntar förgäfves på den' prisstegring -

som numera ej åter..

kommer som fordom l I ty saken är, att de sedan 1/4:dels sekel sänkta sjöfrakterna hafva för Europas täta befolkning eröfrat och dragit närmare fjerran länder och deras alster, och jag vågar säga, att krisen, revolutionen i
transportmedlen å, hafven,

~r

i sjelfva verket en mensklighetens, en af den.

europeiska civilisationens största triumfer.

lVI en den triumf, som vi på så många omr,åden härvidlag skåda, skall
den varda obetingadt lyckobringande för vårt land, för vår halfö; skall Norge
fortfarande kunna häfda: sin plats sonl den tredje och Sverige som den sjette
eller sjunde sjöst.ormagten? -

-

~

Då jag ser den panik,. som bemästrat sig' våra segelskeppsredare;, då
jag jemför våra ångskeppsvarf med de utländska och särskildt de engelska;
då jag besinnar våra mindre resurser för byggandet af de dyrbara ångskeppen och svårigheten att kunna finna förlagskapital mot hypotek i skepp;
då jag tänker mig, att segelflottan näst.an ej mera suppleras och derför inom

tO

a 20 år i det närmaste försvinner;
då den
eventualiteten föreligger, att
.
.

hufvudsakligen främmande flaggor måhända skulle framdeles förmedla vår
export; då jag tänker mig att sjöfarten möjligen skulle komma att uteslutande
transformeras i ångskepp och att vi inom landet sakna hufvudvilkoret för
der~s

drift, nemligen stenkolen

~

då får jag bekänna, att fruktan betager

mig, och jag kom derför hit -- jag grep ett erbjudet tillfälle för att uttala
hvad som tynger på mig och för' att fråga: kan ocl~ r/år det allmänna lugnt

oc/~ l.ikgiltigt se på vår handelsflottas (ölfall, och' de~med på vårt nationela
tillbakagående?
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Om afgifterna å sjöfarten i svenska hamnar.

Jag nämnde nyss ett civilisatoriskt framsteg i de lättade sjöfartsförbindelserna ; till ett annat framsteg räknar jag, att handels- 'och tullskyddets tid
ibl~nd

folken tyckes försvinna, ehuru svallvågor då och då förnimnlas.
k~n

jag säger detta, har jag 'dermed 'äfven sagt, att det ej

När

falla mig in att

begära, det samhället skulle göra en uppoffring för att upprätthålla den segelskeppsaffär, som hädanefter ej skulle kunna bära sig i samma utsträckning
som hittills i täfian med ångskeppen, men hvars snara försvinnande från hafven jag dock påstår är obevisadt ,och hyarom för öfrigt endast frfuritiden kan
döma; och jag har ofvan visat, hur'u kortsynt man på det här omhandlade
materiela området ofta kan vara. 'Mitt åskådningssätt kari vara orätt, men
lika väl deras, som tänka annorlunda.

Men lika visst

SOln

jag ej begär ett

konstant skydd, anser jag att tidsförhållandena äro af den beskaffenhet, att
al~a de lättnader, som kunna göra~ "för sege?farten -

de böra, tycker jag,

vieltagas.
Oeh jag betonar segelfarten; ångfarten ter sig som tidens växande,
kraftiga ungdom, kraftig att för sin del uppbära samhällets underhållskostna'der; den är gången in i det af segelfarten inredda huset, den uppodlade
'*

affären; må den bära sin andel af kostnaderna! ~ och om deras större eller
mindre omfång kan och vill jag här ej orda. Åt ångfarten anförtros de största
och, dyrbaraste laster, under det att segelfarten får taga den last sOJ? ångskeppen rata; men för landet är såväl den ena son1 den andra transportformen lika nyttig och behöjlig.
I?e dyrbara fyr-, båk- och lotsanstalter, som i tidernas längd blifvit gjorda,
de äro för visso 'mer än alTIorterade af segelfarten.
Derför, då vi betrakta det ämnet: »skeppsutgifterna i ,svenska hanlnar»,
är det min vördsamt framstäIda åsigt, att dessa borde, till särskild fromma
för segelfarten, särskiljas i sina bestämmelser för respektive ång- och segelfartyg, och sannolikt för ångfartyg i in- och utrikes fart.
Det förefaller mig, att man kunde t. ex utkräfva påbjudna last-, fyr- och
båk- samt andra afgifter för den första under ett kalenderår verkstäIda resan,
men eftergifva dem för en eventuel andra resa under året, och vidare, då
ett. segelskepp går i vinterupplag i svensk hamn, borde det vid utgående vara
befriadt från afgifter; ty ett skepp i vinteruppläg efterlemnar alltid en större
inkomst i landet än det tillfälligtvis anländande skeppet.
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Vidare förefaller det mig, att lotspenningar borde kunna delvis sänkas
rör segelfartyg; i ty att ej endast är lotsafgiften specielt i Botte~hafvet --=- för
det der verkstäIda arbetet -

i allmänhet för hög; men nti gällande lag be-

stämmer äfven att segelfartyg, bogseradt af ångare, skall med eller utan lots
dock betala half lotsafgift; mig synes det,. att lotsafgift då ej alls' borde ifråga.

.

komma, och är det ingen fara, att ej bogserångaren känr;ter farvattnet.
I andra enskildheter, hvad pålagor angår, vill jag ej ingå --, andra

m~d

erfarenhet i hit hörande förhållanden skola nog upptaga frågan; den påtvingar sig oss genom
skola för visso

~j

tidsomständigheter~as

magt. De af mig påpekade lättnader

vara tillräckliga för att positivt skapa flottor af nya han-

delsskepp, de kunna

fö~

ett

m~.delstort

skepp om 300 tons, 'i fart för svensk

hamn, knappast belöpa sig till 1,000 kr.· per år.. Min.afsigt har varit att framhålla segelsjöfartens betryck och att den är värd sanlhällets sympati och tillmötesgående under en svår konjunktur, samt för att framställa till begrundande ·huruvida, under ett sådant förhållande; då en redare skattar för kapital
och arbete, han dessutoln genom öfverbetalning af skeppsumgälder skall alltså
ytterligare erlägga en skatt af

egendonl~n

-

af det nationela egendoms-

förvärf som säkerligen ej nlindre än någon annan är till stort allmänt direkt
och indirekt gagn. Och hvad vidmagthållandet af en sjöduglig kustbefolkning
å en halfös kuster betyder för försvaret, derom torde knappast vara nödigt
att här erinra.
Herr Kommendörkaptenen }'ries: Jag ber endast få tillkännagifva, att jag
icke kan dela den åsigt,

~orq

på segelfartygens. framtid.

af den siste talaren blifvit franlstäld i' afseende

Det ligger i sakens natur, att segelfartygen skola

undanträngas af ångfartyg; hvilka åtgärder nlan· än vill vidtaga, kan nlan icke
förebygga detta.

Också ser ma'n öfverallt, huru de stora segelskeppen ligga

upplagda i dockorna, t. ex. i Alnsterdam eller i, Havre, der en mängd gamla
ostindiefarare äro upplagda. Äfven här i Sverige hafva åtminstone de större
segelfartygen fått maka åt sig för ångbåtar, som kunna med vida större snabbhet besörja trafiken.

Det är ju också klart, att nlan för transport af vissa

slags varor, t. ex. af en hafrelast,' icke kan

an~ita

segelfartyg, efter som man

då kan riskera att· få varan liggande i någon hamn under det att fartyget
väntar på gynsam vind.

Om afgifterna å sj öfarten i svenska hamnar.

Hvad slutligen beträffar att'

skeppsafgiftern~
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borde nedsättas för segel-

fartyg, kan jag för min del· icke se något skäl ~ertill.
Herr Bankdirektören Wallenberg: Jag ber om tilJåtelse att- få yttra ett
par ord. Jag tror, att den siste
näst föregående.

~rade

talaren helt och hållet missförstått den

Enligt min uppfattning menade nemIigen denne endast att

segelfartygen icke böra hårdare betungas derför, att de. komma mera sällan
i hamn."

För öfrigt tror jag att, i betraktande deraf att de afgifter och pålagor,
'SOln

bero af begge statsmagterna, äro så svåra att få bort, alla, som äl;O .

måne om sjöfartens utveckling och förkofran, borde förena sig om att få den
önskan uttryckt, att de afgifter å sjöfarten, som bero af den främsta statsmagten, måtte med stor varsamhet påläggas.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde

d~n

9 september. 1882..

Ordförande: Bankdirektören J. H. PALME"'.
Till ledamöter af föreningen invaldes:
Herr Generalpostdirektören A.

nI: Roos,

»

Kamreraren G. Sandberg,

»

Grosshandlaren L. O. Smith och

»

. Löjtnanten

O. Virgin.

Sedan H. M KONUNGEN anländt och intagit den för Hans Maj:t
Orc?/öral~clel~

M:r A. C. de Malarce,
Secretaire perpetuel de la Societe des l~nstitutiol~S de prevoyance de Fral~ce,
SOl? blifvit till sammanträdet inbjuden; och yttrade dervid '/~err vice Ord~/öral~den) Bankdirektören Pallne, på franska språket följande:
afsedda plats, helsade herr vice

Sire, Messieurs, Notre Societe, dåns sa seanee d'aujourd'hui, a l'honneur de voir' au milieu d' elle l'illustre eeonolniste franyais, Monsieur de

Ma-

larce, qui est bien connu de chacun de nous comme le fondateur et le secretaire perpetuel de la Soeiete des institutions de prevoyance de Fran ce, ainsi
que .par la propagande energique autant qu'heureuse qu'il fait depuis longtemps pour repandre, meme

~u-delå

naissance des ees institutions et

~es

des limites de son propre pays, la conbienfaits qu' on en peut tirer.

Il a bien vouIu repondre arinvitation que Iui a adressee notre Bureau,
et nous donner aujourd'hui un expose du deveIoppement des instItutions de
prevoyance surtout depuis le congres de 1878..
Monsieur de Malarce a la parole.
6
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M:r de Malarce höll härefter på franska språket följande föredrag

Ul1t

utvecklingel~

uncle,.. de sel~are åref~ af (le i åtskilltga länder be/in.tli'ga
inrättningar r/ör r/rälnJ'ande Cfr r(örtänksamh~ten inom de obem,edlade
samh~ällsklasserna (Institutions cle prevoyal~ce) san1t ,077"t' la!J~t!ft1~ingel~ r/ör
(lessa.
Sire, Messieurs, Je vous remercie de m'avoir fait l'honneur de m'appeler au milieu de vous; je vous felicite de vivre sous le gouvernement d'un
souverain qui prend un interet si attentif

a ees, questions

d'interet social, qui

.deviennent de plus, en plus les grandes questions des peuples.
Je me proposede vous exposer surtout des faits, de vous dire ce qni
s' est accompli depuis, ees dernieres annees pour les diverses institutions de
prevoyanee, dans les divers etats civilises du monde, afin de vous aninler a'
concourir de plus en plus a cette CBuvre universelle qu'un eminent homnle
d' etat etranger qualifiait d'(Euvre (le haute

civilisatiol~.

En 1876, le 6 Mai) le lendemain du jour ou notre Journal officiel v$l,ait
d' annoncer une exposition universelle pour 1878, je proposai a la Societe des
institutions de prevoyance -

qui reunit dans un but d' etudes scientifiques

et pratiques, la plupart des hommes d' etat, des administrateurs et des econoInistes de

rEurope

et de

rAmerique

-

je proposai d' organiser pour 1878 un

eongres universel des institutions de prevoyance, et ce fut la l' origine de
cette serie de' congres peut-etre un peu trop nOlnbreux, qui ont caracterise

r exposition

de Paris.

Mais notre congres ne visait pas seulement a rapP,rocher quelques homnles de competence speciale, echangeant pendant huit jours leurs experiences
et leurs vues: nous voulions mieux que cela, nous voulions provoquer dans
le monde entier un inventaire des lois, des organisations, des resultats moraux
et economiques des institutions de prevoyance.

ees institutions sant assez

recentes, et cet inve~taire n' avait pas encore' ete fait.

L' appel fut entendu,

et plus de 300 membres, franyais et 'etrangers, se reunirent a Paris.
Nous reunimes 630 menloires 'qui sqnt restes dans les archives de la
societe, ou ils sant incessamment consultes par des hommes d' etat et des
adlninistrateurs de tous les pays, qui viennent y puiser les elements d' ameliorations et de reformes a apporter dans leur legisIation, ,dans leurs services
publics et däns leurs institutions de prevoyance.

-
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Ces .institutions doivent etre reglees par la science, la statistique qui
r

rend

co~pte

de la veritable situation des peuples, sonde leurs besoins et

cherche a les penetrer comme le grand Linne, de son regard de genie, penetrait les plantes , et les cIassait dans ce magnifique systeme de la
fait sa gloire et celle de la Suede qui 'Iui a donne le jour.
science, ces institutions sont appelees a resoudre peu

a.

natur~

qui

Traitees par la

peu les questions

sociales et a ecarter bien des utopies, bien des erreurs. Il, faut naturellement
une direction sage a ce grand mouvement, qui pourrait -se ·devoyer.

l\iais

aujourd'hui les utopistes sont rares et peu infiuents: ils ne. trouvent, guere
d'echo, et meme l;ouvrier ne veut pas se contenter d'affirmations plus ou
rnoins hardies, qui ne reposent pas sur des faits bien constates.

e' est

la

un des resultats du congres de 1878. Il en est un alltre, qui n'est pas d'une
moindre valeur. Ces institutions de prevoyance, jadis un peu organisees au
hasard, etaient plutöt :regardees comme des effets de la charite; on les regar~

dait en general plut9t COlnme des CBuvres de bienfaisance.

Le congresa

mis en lumiere la 'distinction profonde des deux domaines, et les institutions
de prevoyance sont devenues, grace å Iui, des instruments de precision, servant a regler les energies et les efforts des ouvriers, sans les affaiblir par
l'aumöne, souvent demoralisante, l'aumöne qu'il faut reserver uniquement aux
clients de la charite, a ces enfants abandonnes, aux vieillards sans
sans soutien, e' est-a-dire a ees corps dechus, a ces etres

ton~bes,

fami~le

et

toujours si

nombreux, qui reQoivent et ne peuvent rendre rien. , Dans les institutions de
prevoyance, au contraire, l' ouvrier, travaiIleur. debout, ne demande que l' aide
et le conseil, et point l' aumöne, pour poursuivre sa route dans la bonne
voie; sa responsabilite se renforce alars;' son energie est doublee, tandis
qu' elle

S' affaisse

insensiblement, et finit par disparaitre completement quand il

reQoit 'I' aumöne; puis son earaetere s' aigrit, il se plaint de sa triste position,
accuse ses chefs, le gouvernement, de tout le malheur qui l' accable: le peuple,
dit-il, est mal conduit, et l' on sait ou menent parfois ces cerveaux egares ...
Eh l non, ce n' est pas la faute de ceux qui gouvernent, e' est votre propre
-faute, ne vous en prenez qu' a vous-meme, venez participer. a nos institutions~
prenez la responsabilite de votre vie, et .vous en serez et plus forts et plus fiers,
et vous produirez beaucoup, et ces produits

VOllS

eleveront, en meme temps

qu'ils grandissent la richesse de votre pays et sa valeur.

Nos institutions
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doiv~nt

sont et

etre »self-supporting», comme disent les

~glais,

le travailleur

reQoit des services, les paie; et il marehe dans sa vie laborieuseavee

qui

ses propres' energies.

Par la, la societe n',est pas consid.eree COlnme ayant

charge absolue du bonheur et de la fortune de s~s memJ?res, qui s'abandonneraient inaetifs et affaiblis.

Les ouvriers eux-melnes, dans la .plupart des

pays, Gomprennent ee grand principe,. applique dans les institutions de prevoyance.
Voyons maintenant le developpement de ces institutions.
Commenyans par la premiere, la caisse d'eparyne scolaire, qui en est
comme l'introduction; c'est l'ecole primaire de l'epargne, le commencement de
l' education de la prevoyance.

En 1873, j' etais en mission scientifique a l' exposition universelle de
Vienne pour etudier les institutions economiques et sociales; dans le parc
de .1' exposition, je remarquai bientöt un pavillon qui portait inscrits sur son
fi"ontispice ees.simples mots qui m'ont fait bien reflechir: Spareassen. J'entrai,
et trouvai a ma grande joie une foule de Hvres, de eartes et de eartons
pleins de documents recueillis par tout le monde; dans l'un d'entre eux, je
deeouvris un dossier portant pour rubrique: Schulsparcassen.
donna beaucoup å reflechir.

Ce titre me

Je pris des informations, je parcourus l'Europe

et je vis que dans plusieurs pays, en Autriche, en Belgique, en Allemagne,
en Angleterre, en France meme, on avait fait des essais plus ou moins
heureux.

Mais partout ces tentatives s' etaient faites sans transition aUCUlle,

sans organisation bien solide, e' etait au fond une collecte de sous et non
cette precieuse institution de prevoyanee qui aujourd'hui est puissamment
la cause de l' education.
Je repris le probleme å nouveau, decide å trouver une ,solution digne
du . but å poursuivre.

Je parvins ii decouvrir que la plus ancienne et, je

dirai la plus serieuse des tentatives faites jusqu' alars remontait jusqu' å 1834
et etait nee au Mans.
~esultat

Mettant å profit tout ce que j' avais vu, je resumai le

de mes experiences et organisai la methode suivie actuellementen

France et adoptee successivement ou mise ii l' etude dans la plupart des pays
de l'Europe et meme jusqu'en Australie.
En France, depuis 1874, 16,453 caisses d'epargne scolaires se sant fondees sans depense aueune de la part des budgets publics, sans la moindre
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ces institutions etaient

Elles initient· les enfants, des r ecole'

et ..a l' ecole, aux op~rations de l' epargne, leur apprend le mecanisme du
systelne de comp~nsation economique; e~les les habituent a l'idee de prevoyance, .å la pratique des vertus d' ordre, de sobriete, d' energie morale que
comporte

·1'epa~gne.

En effet, l'ecolier qui prend 1'habitude de mettre de cöte

ses sous de poche, apprend ainsi a resister a la tentation de faire des

depen~

ses futiles, sinon mauvaises; mais il y .a mieux encore,. rargent sauve: n' est
~

qu'un cöte. de cette grande question d' education; l'important c' est que l' enfant
appr~nd

par la

a se

,

dominer, . a renforcer son energie morale, a regler sa vie

. par la pratique de la comptabilite scolaire.

L' enfant devenu homme, est muni

d'une force; rhabitude de l' epargne est prise, il resiste aux entrainernents'
dangereux, sa volonte s' est exercee, s' est fortifiee, il se domine, il est maitre
de Iui: rhomme libre doit savoir se gouverner luiimeme, et c' est å quoi
s' exerce l' enfant par cet acte sans cesse renouvele de l' epargne, cette vertu·
de la prevoyance qui avive l' energie morale.

Ce sont ces petIts actes de .la

vie qui font des grandes choses : rhomme vaillant, la famille heureuse, la
societe bien ordonnee et puissante pour le bien de tous.

. Voila ce qu' ont parfaitement compris les instituteurs quand nous leur
avons de nos caisses d' epargne scolaires, et, avec une finesse et une delicatesse
qu' on ne saurait trop louer, ils ont agi

~ans

leur entourage,' inculque la vertu

de 1'epargne aux enfants, et nous comptons aujourd'hui pres de 400 mille ecoliers epargnants. dans 16,453 caisses d' epargne scolaires: l'influence de la
propagande faite directemertt ou indirectement, par les instituteurs dans leurs
ecoles

e~

autour d' eux, par les enfants dans leur famille, a seule determine

ce progres sans precedent dans aucun pays.· Le gouvernement; il est juste
de le reconnaitre, a ete tres

bienveil~ant,

laisse organiser le service. a

~otre

il a autorise les essais, il nous a

gre, mais il s' est toujours abstenu de la

moindre pression: aujourd'hui l' exemple du bien est contagieux, et cela a
. suffi pour propager l'instituti9n dans toute I'Europe, ou ron en compte.actuellement plus de 30,000. organisees et fonctionnant regulierement.; elle est
allee meme en Espagne, et jUf?qu' au Bresil, ou elle a resolu de la maniere
la plus heureuse une des questions .les plus delicates. de cet empire: la question de l' esclavage.

On sait avec quelle violenee l' affranchissement s' est fait
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dans 1'Amerique du Nord, et quelles souffranees en furent la suite: instruih;
par eette douloureus~ experienee, les hommes d' etat du Bresil voulurent prevenir le mal, et e'est å Rio Branea que revient 1'insigne honneur d'avoir
trouve la vraie solution.

Il fit voter une loi d' apres laquelle on deeretait que

tous les enfants naissant dans l' eselavage seraient deelares libres, et qu' on les
preparerait par une education progressive et eeonolnique au regime de la
liberte.

Les adultes -

ils etaient environ deux millions - devaient recevoir

quelques heures libres par semaine, pendant lesquelles ils pourraient travailler
å lellr comp{'e en vue de leur ranyon'; le produit de ce travail serait place
et ces epargnes accumulees jusqu'å la coneurrenee de 1,300 francs - moitie

a la valeur d'un eselave - la provinee don~
nerait le reste de la ranyon: on le voit, on inculqu~it ainsi a ees esclaves

de la somme .estimee equivalente

toutes les vertus necessaires pour etre vraiment libres.
La caisse' d' epargne scolaire prepare å la caisse d' epargne ordinaire,
avons-nous dit.

En effet, elle fait voir

a r enfant, elle rend »palpable»

å sa

jeqne intelligence le mecanisme des institutions de prevoyance; elle lui apprend
qu'en se privant aujourd'hui il fera face å un besoin futur; s'il epargne
aujourd'hui une petite somn1e, au bout" de trois mois, de six mois il retrouvera
une grosse somme pour lui, qui hii servira å u:cheter un

livre~

un habit; ou

bien' viendra å point ehez ses parents dans un moment de gene.

L' enfant

jouit de la compensation dans la me?ure de son intelligence.
Au point de vue agricole, cette institution est appelee å rendre des services eminents, en initiant de bonne heure les enfants au mecanisme du
systeme de eompensation, en l' exeryant å penser au lendemain, ,en lui inculquant la prevoyance.

M. Drouin de Lhuys avait ete frappe de l'utilite de

ces eaisses d'epargne scolaires et i! m'invita å exposer les avantag~sdu systeme
devant la Soeiete des agriculteurs de France, qui se reunit tous les ans å
Paris.

Voici les points sur lesquels j' attirai leur attention.

but? leur

disais~e.

Quel est votre

Vous voulez. des ameliorations dans la culture, vos

efforts tendent å faire penetrer dans les campagnes les resultats de la science
et toutes vos tentatives å cet egard ne sont pas couronnees du succes que
vous etes en droit d' attendre.

Pourquoi ? e' est par ce qu' on ne vallS conl-

prend pas; les petits agriculteurs vivent sur la terre qui subvient tant bien
que mal å leurs besoins, ils la cultivent COlnme l' ont cultivee leurs peres et
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~omme la- eu1tiveront leurs enfants apres eux; -å quoi leur sert tant de cal-

'culer: et surtout d'innover: aeheter des machines, remonter leur outillage in'Complet ou imparfait, e' est une grosse affaire pour ees gens qui ne sont pas
habitues å se' preoecuper du lendemain ,et qui ont tant de peine, comme on
dit, el joindre les deux bouts.

Quel ren1ede el ee mal? Il n' en _est qu' un,

que je saehe, mais. il est infaillible; dressons les enfants å la eomptabilite, a
tenir un registre de leurs epargnes, el penser el l'avenir en ne craignant pas
de se priver, aujourd'hui pour .une. necessite future; devenus agriculteurH. å
- leur tour, ils' ne redouteront pas comme leurs peres de faire des essais, ils
vaus demanderont conseil, ils vous suivront, et vons aurez des resultats.
A l'unanimite, le eongres vota qu'il fallait etendre les caisses d'epargne sco.Iaires, .et, l'annee suivante, le vreu fut renouvele.

Cette observation peut

avoir son interet en Suede.
Mais il est eneore un effet remarquabIe de ces caisses d' epargne seo. laires que nous 'ne pouvons passer sous silenee.

Lorsque l'enfant rentre chez

ses parents, tout fler de son carnet, le pere prend le livret, le .lit et. se fait
€xpliquer le mecanisme: l'enfant devient l'instituteur de son pere, convertit
son pere; et celui-ci se met å son tour

a epargner... et vient demander un

livret å la eaisse d' epargne.
Aussi n' est-il, pas etonnant que les eaisses d' epargne ordinaires aient vu
un accroissement de deposants et de s~oek.

En 1874, apres plus de soixante

ans d.' existence, les caisses d' epargne de France comptaient au maximu111
2,100,000 elients et· un stock d' epargne de 535 millions de francs; sept ans
apres la fondati?n des caisses d' epargne scolaires, elles avaient 4,600,000
clients et 1,600,000,000 francs d'epargne.. Ces progres enormes ont attire
l' attention des hommes d' etat de toute l'Europe, qui ont etudie le mecanisme
t

'

descaisses d' epargne scolaires et ont propage cette organisation en Angleterre,
notamn1ent a Liverpool, en Suisse;. dans la pIupart des etats de l'Europe,
elle est å l' etude ou projetee, sinon adoptee.
La eaisse d'epargne ordinaire ne permet pas la deposition en d'autres
endroits que' dans ses suceursales pen nombreuses : c' est un inconvenient
grave en instituant un service nouveau, bien simple,. facile autant que sur et
. eeonomique.

Les caisses

?' epargne

postale~ furent fondees, en utilisant des

bureaux deja o~ganises, familiers au public, ouverts partout et toute la jour-

88

1882 den 9 septelnber.

nee; les 6,000 bureaux de poste deja etablis . permettent ainsi a

rouvrier

epargnant de deposer ou de retirer son argent partout etquand il le veut ~
c' est la un precieux avantage pour les travailleurs souvent appeles par les
besoins de leur metier å se deplacer. Ainsi, .la caisse d'epargne 'PQstale suit
toujours et partout l' ouvrier, et cela sans necessiter un service

bi~n

couteux.

J'ai dresse des diagrammes qui resument graphiquement 1'histoire 'des
caisses d'epargne anglaises et franyaises.

Or, ces diagrammes font voir d'une

.maniere peremptoire que les caisses d' epargne

ordinaire~

n' ont pas ete affec-

tees par la 'creation des postales: les caisses defectueuses seules ont disparu ; .
les autres, en revanche, ont considerablement. augmente leur clientele et leur
En Angleterre, par exemple, il y avait

stock.

en 1861
en 1881

1,600,000 deposants

:

en 1881

2,540,000

»

2,607,000

»

I

.

dans les anciennes caisses d' epargne

dans ·les caisses d' epargne postales.

ees dernieres ont ete organisees en Italie (en 1875), en Hollande (1881) .
et en France (1881)," sont en projet en Autriche (deja adoptees), en Suisse et
aux Etats-Unis; on etudie la question dans la plupart
fait son tour du monde.

~es

autres pays. .Elle

A ce propos, je ne saurais trop recommender dans

l' organisation de la caisse d' epargne postale l' excellent Inecanisme de l' Angle-

terre, eprouve, par 21 ans de bonne exp~rience: il est.d' une extreme commodite pour le client, et, pour

l'admini~tration,

d'une surete telle que, sur 428

millions de francs rnanies, on n'a eprouve qu'une perte de 750 francs par
fraude ou par

~rreur.

Il importe donc, dans les pays ou l'organisation de

ce service peut etre proposee, de suivre la methode anglaise,. qui est un instrument de precision.

Il est arrive å un certain pays de s'ecarter ·quelque peu

du systeme en vigueur, et l'alteration qu'on y a apportee, bien legere au
fond, a empeche la caisse d' epargne postale d' y produire tous les fruits qu' on
etait en droit d' attendre de cette institution.
Il existe encore une autre ressource pour les ouvriers epargnants: ce
sant les Bureaux d'epargne des manufactures que j' ai organises d' abord
dans les manufactures de l' etat (1876), et qui se sont propages· ensuite dans
tout le pays, et ailleurs, notamment en Allemagne.
simple et sans frais, l' ouvrier ou, l' ouvriere

peuve~t

Grace å ce service tres
faire leur epargne, å l' in- .

stant meme de leur paye en ne disant qu'un mot ou enne faisant qu'un
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geste, c' est-a-dire par le minimum d' effort possible.
-

.

A la lnanufacture de

Nant.es, par exemple, 1,500 ouvri~re.s ont ep(trgne de cette fayon plus de

180,000 francs en trois ans; ii Lyon, ce mode d' epargne a..xesolu la difficulte
des loyers. pour les ouvriers, grace aux' contremaitres -qui sont les agents de
ce service.
Les Societes (le secours lnutuels sant aussi d' excellentes institutions,
qui ont l'immense

avantaged~

procurer aux ouvriers l'occasion de se voir

et de se concerter en vue 'd' autres institutions de prevoyance.

C' est ainsi.

_ que j' a~ reussi ii faire admettre par plusieurs societes que nuI n'y serait admis,
s'i! n' etait muni d'un livret de caisse d' epargne.
arretes

.la.

Mes efforts ne se sont pas

J'ai ete souvent frappe que, dans les. institutions de prevoyance,

comme en general

dan~

les questions sociales, on excluait partout 'les fem-

mes; les hommes seuis, les individidus entraient en ligne decompte, jamais
les femmes, non nlus
que les familles.
"I
Or, l'homme n' est pas sans ,famille, sans parents; ce n' est pas un champignon qui sort spontanement de terre et qui ne tient ii rien.

Cette maniere

de voir a ete une faute, un vice chez tous les reformateurs qui depuis un
siecle se sont preoccupes d' ameliDrer le sort des divers lnembres de la societe.
Et ce vice, en suggerant des eombinaisons fausses, a cause de grands malheurs, par les deeeptions qui ont suivi des lois et des institutions combinees
contre nature.

Dans la vie sociale il faut suivre la nature: la famille doit

etre l' element principal de toutes les organisations sociales.
fondamental que depuis vingt .ans je m' efforce de

fair~

C' est un principe
reconnaitre par la

science .et par l' opinion, et j' ai eu le bonheur de le voir reconnaitre au congres de 1878.

En effet, la femme est une force vitale; si l'homme gagne,

e' est la femme qui" depense par le menu, elle est l' econome de la maison;
elle doit donc etre partout, comme dans la fan1ille aupres de l'homlne; elle
doit

p~rticiper å

toute la vie economique de l'homme, et ne plus et.re mise

hors la loi sociale.
On a ~te vaineu par ees raisons dans les caisses d' epargne,. et l' on a
admis les femmes m~riees å la vertu de

r epargne,

en ajoutant eette restric~

tion en France: »sauf le cas d' opposition formelle du mari». Dans les societes
de seeours mutuels, elles ont ete admises par une

revel~tion

de la science

eeonomique qui a mis en evidencece fait que 'si sur 100 hommes apparte-
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a

des soeietes ile seeours mutuels il y en a 25 (en ehiffres ronds) de

malades dans 1'annee, tandis qu'il. y a 26 malades

~ur

100 femmes, ron ne

COlnpte que 14 jours de maladie pour les fernmes eont~e 19 "pour les hommes.
Les felnmes sont done malades un pen plus souvent qrie les hommes, mais leurs
lnaladies sont plus eourtes et en somm~ beaueoup moins onereuses; par cons~o

quent, les societes de seeours mutuels ont benefice et non dommage a
admettre les femnles, mariees ou non.
La mise en lumiere de cette loi 'de morbosite a produit une revolution
en Europe; partout on. se dit qu'il faut admettre

l~s

femmes: en France, sur

800,000 membres de societes de' secours mutuels, on eompte aujourd'hui
111,000 femmes."
Les assurances sur la vie, les caisses de retraite pour la vieillesse preoccupent

a juste titre l' Europe entiere. Le plus simple, a-t-on dit, c' est de .

prendre dans le tresor public les fonds necessaires; les ouvriers ont refuse
net dans un pays voisin du vötre: ils veulent etre libres et prendre la responsabilite de .la vie; ee n' est pas å
o

mes.

r etat

de se charger du bonheur

~es

hom-

De plus, ees ouvriers sont souvent des hommes lnaries c' est l' etat
o:

normal, et ils se disentque la meilleure maniere de placer leur argent, c' est
de travailler pour leur

famil~e,

de s'imposer des sacrifices pour l' ed~cation

de leurs enfants, dans l' espoir que ceux-ei å leur tour travailleront pour leurs
parents devenus vieux ou infirmes...

C'est la cause de la famille qu'ils

plaident; et ils sant surs de la gagner. Il faut creer des caisses de retraites,
mais libres, a l'usage volontaire de 1'ouvrier. ' Les hommes doivent prendre
la responsabilite de leur vie.

L'assurance apres cleces est une excellente institution de prevoyance;
des hommes sans fortune peuvent 'par la se procurer du credit et mettre en
ffiuvre les forces dant ils "disposent, ou bien s' etablir, se marier et preserver
leurs femmes, ]eur famille de la misere ou ils les laisseraient s'ils venaient å
mourir avant d'avoir acheve leur ffiuvre. Eh bien l prives 'de ces hienfaisantes
institutions, ces hO,mmes se seraient aigris de ne. pouyoir rien faire, et

-Die~

sait ou les pousserait le desespoir.
Ces institutions de prevoyance a longue portee attachent les hommes
au pays, et previennent souvent l'idee d'emigration.

Il y a eneare une autre

maniere d'atteindre le meme but, e'est de fonder de ees' foyers acquis par
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l'epargne· et la prevoyanee, je veux parler des habitations ouvrieres qui donnent ~n h07ne a l' ouvrier ordinairement flottant: habitue' a changer souvent
de domicile.

Quand il possede ce hon1e, ou il 'se sent chez lui, maitre de

sa maison, il s'y attache, s'attache au sol et a la påtrie, ear pour un hoffi In e
sans foyer il n'y a pas de patrie. .Le congres a etudie avec soin cette question, et je ne saurais trop reco111mander l' ouvra~ de MM. Milller et Cacheux
qui fait autorite sur la I!latiere, et condan1ne absolulnent le systerne de
easernes: il faut a l' ouvrier une maisonnette avec un petit jardin: c' est la
-que rinfluence du foyer peut se faire sentir et se developper, de maniere

a

porter d' excellents fruits. _
Les Societes de .consom7nation ont eu pour effet de vendre a l' ouvrier
les denrees dant il a besoin a 10 et meme 20 % lneilleur marche: e'est
comme si on elevait d' autant son saIaire. Les seuIs qui souffrent du systeme,
ce sont les intermediaires du petit commerce, parasites qui vivaient aux
depens des petits menages.
Les Unions de credit, qu' on appelle aussi Banques populaires, comlne
en. Allemagne, en Italie, en Belgique, sant des institutions delicates et qui
. supposent un degre ·d' education 'economique assez eleve.

Quanf aux lInions

de p''ioduction, elles ont peu reussi en general; il ne faut pas se lancer dans
ce genre de tentatives SOlivent ruineuses.

Et e' est la un des grands bienfaits

des etudes du congres que de montrer les difficuItes et les insucees qui disent:
»prenez garde!» non moins que les exemples heureux qui encouragent

a

progresser.
Tels sant, en resume rapide, les principaux resultats du premier congres
scientifique universel des institutions de

prevoya~ce,

tenu

a Paris· en

1878.

D'apres cesexcellents effets, les principaux membres ont resolu de continuer
tous les cinq ans ce congres et cet inventaire; et nous sommes journellement
:informe~

que' des travaux se

prepare~t

dans tous les

p~ys

de l' Ameriqueet de l' Australie Ineme, pour concourir

civilises de l'Europe,

a eette reuvre de science

experimentale appliquee aux progres sociaux, a cette reuvre qui semble caracteristique de notre epoque, ou la sollicitude pour les travaiIleurs a pris le
premier rang dans la chose publique.
Je suis certain, ear j' en ai re.9u ici les phi~ hautes assurances, que les
hommes d' etat, les administrateurs et les eeonomistes de la Suede auront

a
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c ffi ur, par interet

que social, de prendre,leur juste part
.lieunond'moins
echange des sages ,experienees de tons les

pat~iotiqlie

a ee eongres qui est un

.

Car prenez bien garde a eeei, messieurs., ånotre epoque

peuples.

ou

tOllS

les peuples sont lies par.des facilites merveilleuses de communication, on voit
se produire des eourants d'idees qU;i ne eonnaissent ni frontieres ni barrieres '
et penetrent peu a peu le. monde eivilise tout entier. Un de ees eourants
et des plus eansiderables,
a reeu un nom peu' exact, rnais enfin, et se nomme
,..
.
la question sociale, la question d' ~melioration du sort de certaines elasses de
'

la soeiete, ou si vous voulez, le desir parfois impatient, SOlivent legitime de
eertaines classes d' elever leurs' conditions de vie et leur fortune.

Ce courant

a peut-etre atteint deja vos populations: on pourrait le eroire a eertains
signes, ainsi l' emigration qui depuis quelques annees affute gravement vos
sources eeonomiques.
ouvre une issue
tureux.

L' emigration en soi n' est pas mal, surtout quand elle.

a certaines

natures trop ardentes, a certains earaeteres aven-

Il faut laisser cette mousse ou eette ecume s'extravaser; ee qui

restera n'

en sera que

mieux.

fortune au loin, mais quand

Et d' ailleurs, ees audacieux font quelque fais

r emigration

tente de seduire et seduit par des

illusions deplorables des travaiIleurs reguliers, c'est un malheur.

Comment

y remedier? 'On peut par la press'e prevenir les illusions; les institutions de

a leurs institutions.
D'autre part, il semble que vos cultivateurs des' eampagnes aspirent a

prevoyance peuvent attaeher les travailIeurs aux pays ou

quelques modifications - e' est un signe evident et sur lequel je n' ai pas besoin
d'insister iei - le paysan est attache
pas meme en AIgerie,

ou

a son lopin de terre, il n'en1igrera pas,

,

on lui offre des avantages si surs.'

A ces signes divers, on doit penser que ,le courant dont je vous parlais,
s'approche, s'i! n'est deja venUi et vaus devez prudemment, en hommes d'etat
prevoyants,

VOllS

preparer a le recevoir.

Si vaus avez pris vos precautions, si

vallS avez organise sur tout le territoire ees

divers~s

institutions de prevoy-

ance qui forment aujourd'hui les instruments neeessaires de toute nation
civilisee, vous verrez le courant passer sur 'vous sans crise, sans trouble et
ne servir meme qu'a, vivifier vos populations.
est en etat sain,

r~gulier,

mecanisme inerte, c' est

relativement
~n

he~reux:

'Preparez-vo~s,

votre peuple

mais un peuple n' est pas un

corps vivant, qui sans eesse se renouvelle' et se

renforce et qui doit s'a~eliorer et grandir, sous peine de degenerer.

Mettez
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en oeuvre les bons elelnents ·que vous avez en
d'experience de tous les autres pays.

VOllS

eclairant des leGons

Ma tache n'est pas de formuler ici des

a d' autres de le faire et qui le feront bien
J'ai voulu seulement, repondant a votre honorable invitation, vous

ameliora~ions et des reformes,
lnie~~.

sOl~mettre

quelques faits, quelques conseils, et j' ajouterai, en finissant, que je

suis tout a vous, d'esprit et de ceeuT', tout a votre disposition pour vos etudes
et vos recherches scientifiques, et qu' en rentrant en France, je In' efforcerai
II

par tous les lnoyens de faire apprecier votre sage, laborieuse, honnete et
- bonne Suede, peu connue en Europe et qui merite si bien de l' etre.
(Vifs applaudissements.)

Or(!föranclel~

Herr vice

yttrade härefter:

Monsieur!· Je me fais l'interprete de la Societe, en vous exprimant
notre vive reconnaissance de l' expose si interessant et si riche de faits que
nous venons d' entendre.
L'interet du sujet et votre competence si autorisee ont egalelnent contribue

a captiv~r

notre attention, et, sans avoir d' autre autorisation que celle

que me donnent lnes impressions personnelles et les applaudisselnents qui
ont suivi votre discours, je puis vous assurer, Monsieur, que vous avez parfaitement .atteint votre noble but, celui de fortifier notre conviction que l'importa.nce du röle que les instjtutions de prevoyance jouent deja dans la vie
economique de notre. epoque, ira grandissant de jour ep jour et que les
peuples qui savent profiter de cette nouvelle source de prosperite auront

a

s' en feliciter.
Au nom de la Societe et selori le vote de notre Bureau, je m' estim~
heureux d'avoir

a vous

comlnuniquer, Monsieur, votre nomination de meInbre

correspondant de la Societe et j'aime

a croire

que nos relations, si heureuse-

ment commencees aujourd'hui, ne s'arreteront pas la, dans l'interet meme
des hautes questions qui fant

r objet

de nos travaux.

Sire, Si Votre Majeste daigne le permettre, je declare la seance ·levee.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 16 november 1882.,

Ordförande: H. Exc. Herr Ministern/ör utrikes ärendena j,'rihel're

C. HO CHSCHILD.
Till ledalnöter af föreningen invaldes:
Herr

Arkitekt~n

G. SJ'öberg,

Bankdirektören J.

PhilipsOl~,

~7jströ7n,

»

Ingeniören P.

»

Polisintendenten J. Berlin,

»

Rådmannen H

»

WilheZ,n DavidsotL.

~~

Hultber{] och

Härefter höll herr Bankdirektören Palme följande föredrag:

Om byggnadsverksamheten oC,h bostadsförhållandena

i hufvudstaden.
Mine herrar 1 Vid slutet .af år 1880 verkstäldes~ sasom bekant, här i
Stockholm en allmän folkräkning och i sammanhang' dermed äfven en allmän bostadsräkning.

Den senare räkningen visade, att vid den tiden, d. v.

s~

för något mindre än två 'år sedan, fans det i Stockholm i runda tal 92,000
rum och 26,000 kök eller tillhopa 118,000 rum och kök. . Om man jemför
dessa siffrör med resultatet af den närmast föregående, år 1868 verkstäIda
bostadsräkningen, så visar det sig, att under de tolf åren mellan 1868 och

1880 hade bostadstillgången ökats med omkring 13;000 rum och kök. 'Under
1880 tillkommo ytterligare 7,126 runl och kök" s~ledes en högst betydlig 'tillökning i förhållande till de närmast föregående tolf årens. Under hela 13-års-
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perioden 1868-1881 hade sålunda antalet rum och kök ökats med cirka
20,000.
19 %.

I förhållande till föregående bostadstilIgång gör detta en ökning af
Under samma 13-års-period hade folkmängden ökats med 35

från 129,000 till 174,000.

%, eller

Om denna "folkmängds- -och bostads illökning hade

varit jemnt _fördelad på dessa 13 "år, så skulle i medeltal per år ~ntalet rum
och kök hafva ökats med 1,5 % och folkmängden med 3,5

%. Nu har emel-

lertid hvarken folkmängdsökningen eller bostadsökningen försiggått regelbundet, utan tvärt om visat stofa" "oregelmessigheter, på sätt jag ber att få visa
herrarne, genom att fästa herrarnes uppmärksamhet på den grafiska frarnställning äfver -totala
göra.

folkmängds~

ochbostadstillökningen, som jag låtit upp-

Såsom herrarne behagade finna af denna tabell, var folkmängdstill-

ökningen från 1868 till 1872 och ända fram till "1876 jämförelsevis ternIigen
ringa.

Från 1877 års början till 1881 års slut har deremot folkökningen

varit ganska stark.

Ännu större _ojemnhet har visat sig i fråga om bostads-

ökningen under denna tid, ty från 1868 års slut till utgången af 1879 var
bostadstillgången nästan" alldeles oförändrad.

Under dessa 11 år ökades nem·

ligen bostadstillgången med icke mera än 7,800 rum och kök eller i medeltal
med cirka 700 rum och

~ök

per år; men från och- med 1880 har tillökningen

i bostadstillgång varit betydligt större, så att den under tiden 1880-82 gå~t

,

..,

upp till nästan tre gånger så mycket som under de föregående 11 åren.
Under 1880 utgjorde 'tillökningen 5,550 rum o<;h kök, 1881 7,000, och under
de tio sista månaderna har den utgjort något öfver 8,000.

Under de tre sista

åren har sålunda bostadstillökningen varit i medeltal för år 10 gånger så
stor som under det föregående årtiondet.

Jag ber likväl få fästa uppmärk-

samheten på, ~tt den tillökning.i bostadstillgång, sonl uppkommit under de 3
sista åren, naturligen är ett resultat af den

byggnadsverksamh~t,

som utveck·

lats - under de 4 ii 5 sista åren, ty de rum, som blefvo färdiga 1880, voro
påbörjade redan 1879, några möjligen redan 1878.
'Af de talförhållanden, "på hvilka jag nu fästat uppmärksamheten, framgår.

~ydligt,

att en jemförelse i afseende å byggnadsverksamhetens omfattning

här i Stockholm lnellan de sista 5 åren och: "det föregående ·-årtiondet blifver
en jemförelse

In ellan

motsatta ytterligheter.

Det är likaledes klart, att det

varit den ena ytterligheten som. framkallat den andra.. -Det är den alltför
ringa byggnadsverksalnheten under åren 1868-78,

SOln

framkallat och nöd·

Om, byggnadsverksamheten och bostadsförhållandena i hufvudstaden.
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vändiggjört en 'mycket stark byggnadsverksamhet under qe nästföljande åren.
Men ,'då så är förhållandet, är det naturligtvis af vigt att söka få med någon
säkerhet utredt) huruvida den ena ytterligheten numera kan anses hafva uppvägt den andra och om jerrinvigten sålunda blifvit återstäld~

Och detta ,kan'

man endast finna genom att jelnföra förhållandet mellan bostadstillgången
och folkmängden dels vid början, dels vid slutet af hela' den i fråga "varande
tidrymden.
För att göra denna jemförelse öfverskådlig har jag låtit uppgäraen
.

~

annan grafisk framställning, på hvilken 'jag ber få fästa uppmärksan1heten.
Denna framställning visar det antal rum och kök, som, vid slutet af hvart och

ett af de ~3 åren har belöpt sig på hvarje tusental af Stockholms invånare.
Vid slutet af år 1868 utgjorde detta antal 816· rum och kök.

Under de föl-

jande åren 1869-72 minskades antalet' oafbrutet och med en mycket stark
hastighet, så att vid slutet af år 1872 det hade nedgått till 762.

Redan vid

denn'a tid började man både offentligt och enskildt klaga äfver bostadsbrist,
hvilket synes bland annat deraf, att åtta af stadens kyrkoherdar ,1872 ingingo

I·

till öfverståthållare'embetet 'med en franlställning om vidtagande, af åtgärder
för bostadsbristens afhjelpande.

Äfven under d,e närmast följande- fyra åren

fortfor antalet rum oeh kök på hvarje tusental invånare 'att minskas, ehuru
icke i så hög grad sonl förut

Från slutet af 1876 till slutet af 1878 se vi
7
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ett myeket starkt aftagande.

Under denna tid håde visserligen, såsom vi

mycket väl erinra oss, redan 1877 en jelnförelsevis stark byggnadsverksamhet börjat. utveckla sig.

Men resultaten dEn'af

såsoln tillökning' i bostadstilIgång.
folkmängdstillökningen

s~ark.

ku~de. i~ke

_..genast visa sig

Och just under samma· år var deremot

Följden häraf bIef äfven, att

bo~tadstillgången

nedgick i ännu större .g~ad än förut och vid slutet," af år 1878 funnos endast
o~h

693 rum

kök per 1,000 invånare.

Detta är den lägsta -siffra som iaktta-

gits under de senaste 13 åren.
Från och .lned slutet af år 1879 inträdde deremot en vändning till det
bättre.

Folkökningen har äfven

ul~der

de senaste tre åren varit ganska stark,

men bostadsökningen har genom en forcerad byggnadsverksamhet under dessa

S' år tagit forsteg framf6r folkökningen, så att den relativa bostadstillgången
vid sistlidna. års slut uppgick till 720 rum OC~ kök på hvarje 1~OOO invånare.

Huru mycket detta förhållande .t:nder innevarande år förbättrats, kan man
ick:e med säkerh:et bedöma, eme;danman icke känner folkö.lmingens storlek
u~der den -hittills 'gångna: d:elen af~ret. Men under förutsättning, att folkökningen i
varit lika' stor söm d~n varit. i medeltal
de ,senaste fem

ar

under

åreu, skulle nu på hvarje tusental invånare kOlnma 746 runl och kök.
,

Det

,

v:i~l ID.ed

annra ord säga, att vi nu skulle hafva komlnit tillbaka till samma
förhålland~ mellan folkmängd Qch ~ostadstUlgång som 'rådde 1876,' eller vid
roi~ten a,f den period, un~er hvilken bostadsbristen var i tilltag·a!lde., Om så-

väl bostads- som folkmangdsti~lökningenunder, någon tid ~~He fo.rtg·~ i s~mn)a
·proportion· 89m hittills, .skulle _vi om två' år sannoiikt -åter stå 'inför samma
fdrhållanden som rådde 1870 och 1871.
Hela betyd_~lsen af den nu anstälda jemförelsen mellan folkökningen och
bostadsökningen är naturligtviS" .ytterst beroende af den förutsättning,' att folkökningen framkallar en a1l4eles motsvarande tillökning i bostadsbehof. Denna
förutsättnings rigtighet har jag mer än en gång hört bestridas på den grund,
att folkökningen här i staden hufvudsakligen uppkommer genolll inflyttningar
från landsorten och att de hit inflyttade utgöras till ojemfdrligt
delen af mindre bemedlade personer, hvilkas anspråk på
måste· rätta sig efter ringheten af deras tillgångar.

öfverväga~de

bos~äder

naturligen

pet är alldeles gifvet, att

i denna invän,dning ligger en god portion af sanning, men sanningen finnes
endast i pren1isserna, och icke i konklusionen.' Det är' alldeles rigtigt att

·
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-folkmängdsökningen här i Stockholm uppkommer~ hufvudsakligen genom inflytt-ningar.

~

Det, är också alldeles obestridligt, att af dem, söm hitfiytta, utgöres

den öfvervägande delen af mindre bemedlade; n1en alldeles det samma är ju
-t6rhållandet lned Stockholms förut varande befolkning och enahanda' förhållande e·ger rum i alla större städer.

Ö,fverallt utgöra de bemedlade klasserna

·en ringa lnin.ori~et, under det den stora massan' af befolkningen består af
mindre- belnedlade och till

ic~e.

ringa del. af

alldel~s

obem'edlade, och det är

'-icke ringaste anledning antaga, att bland. de. till Stockholm under de senaste

- tio åren inflyttade de Inera bemedlade klasserna skulle varit representerade

i en mindre proportion än den, hvari dessa klasser ingingo i den förutvarande
.-folkstocken.

Tvärtom finnas många och goda skäl att antaga ett motsatt

.förhållande.

Ty just under det senaste årtiondet har ett stort antal förmögna

teller åtminstone burgna familjer hit inflyttat, och anledningen dertill är ju
lätt funnen.

D.et är ju nemligen naturligt, att i samma mån som Stockholm

-varder en stor stad; ökas den' dragningskraft, son1 staden utöfvar på det
.öfriga landets befolkning.

Vi få att bjuda

på

icke allenast mera nöj~n och'

-ett angenämare sällskapslif, utan äfven flera och rikare 'samlingar och flera
:bildningsanstalter.
Men det finnes äfven en annan anledning, hvarför särskild t ett stort
:antal smärre kapitalister och p~nsionstagare numera från .landsorten flytta
·hit.

Denna orsak sammanhänger med den utjemning af lefnadskostnaderl1a

-inom landet; som blifvit en följd af jernyägsnätets utsträckning.

För ett år-

tionde sedan var. det en betydlig olikhet i 'lefnadskostnaderna mellan Stock:holm o'ch vara slnärre landsortsstäder, och det var då naturligt, att mindre
kapitalister'och pensi~nstagare företrädesvis bosatte sig i dessa smärre städer,
-der de hade lättare att slå sig fram.

Men dettå förhållande har, såsom nämnts,

'under det 'sista årtiondet i betydlig lnån förändrats.

De flesta af 'våra städer'

"hafva genonl jernvägår bllfvit sammanbundna med hufvudstaden, och den
gkilnad i afseende å' lefnadskostnad, som förefunnits mellan Stockholm och
'våra öfriga städer, tror jag nu vara' i '~et närmaste utjemnad, under det att
Stockholm deremot har det företrädet framför andra städer, att' man här kan
lefva mera undangömd och har lättar~' att ordna sitt lefna~ssättefter tillgångarne.

Denna omständighet anser jag i väsentlig mån hafva bidragit att öka

1(;)0
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inflyttningarna till Stockholm, särskildl af den stora medelkl~ss, som stål
mellan de förmögne och de obemedlade.
De' allt aganden, som jag på dessa skäl trott

~ig

berättigad att göra,.

,har jag funnit fullt bekräftade, när jag rådfrågat de statistiska uppgifter, som
man anser kunna företrädesvis tjena till ledning vid bedömandet af ett salnhälles relativa välstånd.

Jag har sålunda funnit, att u~der det att' den -cupp-

skattade inkomsten af kapital och arbete här i Stockholm år 1871

uppgick~

till 35 millioner, så utgjorde' lTIotsvarande Slunma förra året 65 millioner,.
hvilket gör en tillökning af 85

%: Fördelar jag denna' summa vid de olika

tidpunkterna på folklnängden, så visar det sig, att under det medeltalet af
uppskattad inkomst på bvar och en af Stockhohns
invånare år 1871 utgjorde.
.
256 kronor, uppgick det vid slutet af förra . året till 389 kronor.

utgör 52

Tillökningen

%.

En annan statistisk uppgift, som ma:n anser .vara i !?-ög grad bety-,
delsefull för mätandet af det relativa välståndet, särskildt bland de mindre'
bemedlade folkklasserna, är behållningen i sparbankerna.

lafseende .härå

finna vi, att den uti Stockholn1s sparbanker innestående behållningen år 1871
utgjorde 11,306,539 kronor och 1881 20,079,662 kronor. 'Tillökningen utgörcirka 86

~~.

Dessa siffror torde temligen säkert angifva, att genom den till-

ökning i folkmängd, som Stockhohn under ,de sista årtiondena erhållit, merlelni vån af välstånd icke blifvit sänkt, utan tvärtom höjd.'
En annan omständighet, son1 inverkar i hög grad be?tämmande på,
bostadsbehofvet, är naturli,gtvis· affärsrör~lsens liflighet.

J~g beder att i afse-

ende derå få för herrarne anföra några jemförelser, grundade på den kommu-·
nala statistiken och utgörande en temligen säker ledning för bedömandet af
den relativa affärsrörelsen här i Stockholm nu och för tio år sedan. Sålunda
har t. ex. under den sista tioårsperioden 1871-81 antalet i Stockh'olm hemmahörande fartyg utgjort 166 år 1871 mot 248 år 1881, hvilket gör en tiUök-ning af 50

%.

Tontalet för samma fartyg utgjorde år 1871 18,987 och 1881

27,280, d. v. s. en ökning af 44 %. Antalet hästkrafter utgjorde resp. 3,312"
och 6,067, eller en tillökning af 83%.

Antalet till Stockholm ankomna fartyg,.

som år 1871 uppgick till 11,630, hade år 1881 stigit till 24,133, hvilket gör
en tillökning af ej min,dre än 108
~e

'%.

vi nu på de i Stockholm befintliga fabrikernas tillverkningsvärde, så"

"
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'1inna vi, att detta år 1871 utgjorde 21,725,608 kronor, nien 1881 uppgick.till

29,166,000, hvilket visar en ökning af 35 %.
'.

Stockholms stads inkomster af handel och sjöfart hafva under samma

tioårsperiod ökats från 897,059 kronor till 1,270,091, således med 42

%, och

detta uta11 någon nämnvärd förändring i de taxor, efter hvilka afgifterna utgått.
Tulluppbörden, som år 1871 utgjorde 7,113,503 kronor, hade 1881 stigit

"-.till 10,056,000 kronor, d. v. s. ökats med 50 %. ,
Rörelsen vid Stockholms bangårdar visar följande antal resande till och
- ~från staden: År 1871' 315,841, 1881 737,347, således en ökning af icke mindre

%. Ankommet och afsändt gods utgjorde i centner år 1871 2,075,750,
'men hade 1881 stigit till 7,557,070, eller med 264 %.
..än 134

Jag skulle kunna uppräkna ännu flera siffror, som alla

utvis~

den bety-

(Jaride tillväxten i affärsrörelsens liflighet i Stockholm, men de redan anförda
torde' vara tillräckligt bevisande.
En annan omständighet, som också inverkar på bostadsbehofvet~ är
;antalet resande, icke blott direkt genom de bostäder, sonl för deras lierber~gerande

erfordras, utan 'äfven indirekt på det sätt, att en mängd butiker,

Jörlustelselokaler, restauranter o. s. v.
.äro beroende af tilloppet af resande.

iväse~tlig

mån för sin verksamhet

Se vi nu' på antalet af i poliskammaren

.anmälde resande, så utgjorde detta år 1871 omkring .17,000, men 1881 upp~ick

det till icke mindre än 68,431, hvilket gör en tillökning af 312

%.

"Betraktar man dessa s,iffror, kan man väl icke längre hysa' det ringaste tvifvel
.om, att vårt samhälle under det senaste årtiondet gått starkt framåt, icke"
allenast i

fo~kmängd,

utan äfven, och detta i ännu högre grad, iafseende å

affärsrörelsens liflighet och allmänt välstånd.
Då så" är förhållandet, måste man väl taga för gifvet, att det relativa

bostadsbehofvet icke" kan vara mindre nu än det var för tio år sedan, hvar-

för det väl är alldeles orimligt att förut.sätta möjligheten af, att det antal rum
.och kök per 1,000 invånare, som 1872 befans otillräckligt, för närvarande

'skulle vara icke allenast fullt tillräckligt, utan till (~ch med öfverflödigt stort.
Det är, emellertid alldeles obestridligt, att under större. delen af sjutiotalet,
',särs~ildt

vid Inidten deraf, funnos nästan inga våningar här lediga, under det

att för närvarande det finnes ganska godt om vånin·gar som stå outhyrda;

o.ch de yttre tecken, af hvilka lnan skulle kunna döma om bostadstilIgången,
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sålede~

synas

icke

~äl

stämma öfverens med· ·den verkliga ställningen, sådan.

vi funnit· densamma genom tillförlitliga st.atistiska siffror, hvilka ju i detta fall.
böra

var~

kunna

fullt bevisande.

för~laras,

Denna skenbara motsägelse torde· emellertid lätt.

om 'vi taga i betraktande, att under de sista tio åren Stock-

holms invånare lefvat under trycket af en ganska betydande bostadsbrist, och
att de öfverdrifvet höga hyror, som denna brist framkallat, naturligen måste
hafva tvungit det stora flertalet af hyresgäster att i bostadsutrymme inskränka
sig till det möjligas yttersta gräns.

Det är också

påtagl~gt,

att en förändring

i detta afseende icke kan förväntas förr, än det tryck, som åstadkommit

denna .sammanpressning, gifvit vika, d. v. s. förr än hyrorna verkligen börjat
ånyo ~edgå. Men något alhnännare nedgående i hyrorna har icke ännu f6rsports, 0n:t äfven i några enskilda fall hyresvärdarne nedsatt prisen på sina.
lägenheter.

Om och när något allmännare nedgående af hyrorna inträffar,

.

.

synes det .mig deremot vara alldeles gifvet, att en motsvarande utvidgnin'g af
det nu sammanpressade bostadsbehofvet måste deraf blifva en följd. Familjer,..
som för närvarande nödgas lefva

samm~nträngda

i våningar om fyra rum,.

skola icke dröja att utbyta dem mot våningar om fem rum, när de få dessa.

for samma pris,

SOln

nu må~te betalas för fyra rum; ~ch familjer, som nu.

bebo lägenheter om fem rum, skola på samma sätt skynda att flytta in i sex;rums lägenheter, då dessa fås för samma pris som nu betalas för våningar'
på fem rum, och så hela skalan igenom.. Särskildt ber jag få fästa uppmärksamheten på, att denna

u~vidgningsförmåga i

afseenQe på bostads

ut~ymme

är synnerligen stor hos de mindre belnedlade klasserna, hvilka ju utgöra den
större delen af befolkningen.
bart, och det

~r

Deras bostadsbehof är, 'som sagdt, ytterst tänJ-

särskildt dessa personer, som känt trycket af de höga hyror,.

som varit gällande under de ifrågavarande tio. åren.

Under inflytelsen af

detta tryck hafva de m~ndre benledlade tvungits atf inskränka sig, icke allenast
till de yttersta gränserna af det som kan anses möjligt, utan' till och med

utom gränserna af det som i ett civiliseradt sanlhälle borde vara möjligt. En.
hvar af oss torde hafva

~inne

af, huru det både" offentligt och €nskildt om-

talats många fall under de ~enare åren, då till och med oeldade uthus varit
~thyrda

till vinterbostäder åt mindre bemedlade; och det torde icke hafva

hört till undantagen utan till regeln, att familjer bland de minst lyckligt lottade
klasserna lefvat sammanträngda i ett enda rum, för hvilket hyran ofta varit
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dyrare än den, som erlagts af mera bemedlade för väl oms€dda och. stora
rum.

Det är således temligen. säkert, att om och när det onaturliga

tryck'~

som verkat dessa förhållanden, upphör att vidare kännas, kommer i nu berörda
afseende en stark utvidgningsförinåga att göra sig gällande, och vi få då en
betydlig tillökning i bostadsbehof, äfven oberoende 'af den som uppkommer
genom folkmängdsökning.
Frågan torde således närmast gälla; om eller när ett .allmännare nedgående af hYrDrna är att f9rvänta; .och

dett~

är för närvarande här i Stock-

holm en fråga af så. brännande beskaffenhet, att jag helst skulle se, om jag
kunde undgå att på densalnm.a inlåta mig.

Ty jag är förvissad om, att när

jag söker bedöma denna fråga från en opartisk synpunkt, skall jag utsätta
mig for den ledsamma påföljden att misshaga båda de parter,
stridiga intressen jag har' att uttala mig.

Detta får

j~

0:m hvilkas

emellertid icke hindra.

mig att uttala de rneningar, för hvilka jag vet mig kunnå gifva fullgoda skäl .
Att under en ganska nära förestående framtid hyrorna måste komma
att gå ned, synes mig vara stähii utom allt tvifvel, helt enkelt på den

g~und,

att de nuvarande höga hyrorna tillkommit under det onaturliga trycket af en
betydande bostadsbrist.

Vidare anser jag det vara alldeles klart, att så länge

hyrorna äro högre än som behöfves för att gifva. skälig afkastning på nu
gällande byggnadsKostnad.er, eller, med andra ord, så länge det fortfar att
vara en mycket lönande affär att bygga hus, så länge skall man också komma
att bygga, tills omsider bostadstilIgången· blir så stor, att i följd af konkurrensen mellan hyresvärdarne hyrorna nedtvingas.

Detta är ingenting annat än

verkningen af en ekonomisk lag, som ovilkorligen kommer att skaffa sig
gehör.
besvara.

J\Tär den tidpunkten är att vänta, är emellertid en vansklig fråga att

Jag har från många håll hört den mening uttalas, att denna tid-

pu#nkt redan nu är inne och att vi redan befinna oss. inför ·ett öfverflöd på
bostadslägenheter, i ty att, enligt hvad annonser i tidningarna angifva, omkring 1,000 rum nu stå lediga.

Men denna mening kan jag för min del icke

biträda, ty 1,000 rum utgöra knappast en procent af Stockholms samtliga
bostadstillgångar ; och i en stor och framåtgående stad är det alldeies icke
för mycket, att en' procent af bostä.derna är till uthyrning disponibel.

Vi böra

ju erinra oss, att det numera ..icke tillgår här 'som i småstäder, nemiigen att
våninga.r icke blifva uthyrda annat än vid laga fardag. Tillökningen i bostads-o
"

.
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behofvet uppstår

h~r

i Stockholm snart sagdt hvarje dag genom inflyttningar,

giftermål, nya affärsföretag o. s. v.

Tillökningen i

Sto~hohns

folklnängd har

ju under de sista fem åren i medeltal utgjort 5,500 personer om året, och
denna tillökning hår, såsom förut nämnts, uppkomn1it nästan uteslutande genom
t

inflyttningar, hvilka icke ega rum endast två dagar om året, utan fördelas
öfver hela året.' Detta 'gör per vecka omkring 100 personer; och detta~'antal
kräfver i regeln en bostadstillgång af 70 rUIn och kök, d. v. s. mer än hvad
som vanligen ett 4- eller 5-våningars hus innehåller.
,

,

J .

Jag kan för öfrigt on1-

nämna ett från egen erfarenhet hemtadt bevis på grundlösheten af den föreställningen, att' det endast skulle vara vid de laga flyttningstiderna den 1
april och 1 oktober, som bostadslägenheter pläga härstädes uthyras.

Stock-

holms inteckningsgarantiaktiebolag började för fyra veckor sedan, eller den

18. oktober, att publicera en hyreslista, som afsåg att till hyresvärdarnes och
allmänhetens tjenst annonsera om lediga bostadslägenheter.

Af de lägen-

heter, som der annonserats lediga till uthyrning, hafva uthyrts 98 större och
mindre 'lägenheter, tillsamInans innehållande 237 rum och representerande ett
årligt hyresbelopp af 64,,512 kronor.
tillräckligt

be~isa,

Endast :detta faktiska förhållande torde

att det icke är endast vid de laga flyttningstiderna, utan

äfven mellan dessa, som våningar uthyras; och då så är,
ständigheten, att ett antal rum, ungefärligen

l~rer

icke den om-

motsvarand~' bos~adsbehofvet

för

3 eller 4 månader, nu stå lediga, kunna anses vittna om bostadsöfverflöd.
Deremot anser jag det vara sannolikt, att under loppet af nästkoInmande
år ett sådant hostadsöfverflöd kommer att göra sig gällande ; och jag grundar
denna min mening på den uträkning, SOIn på min begäran blifvit godhetsfullt
verkstäld af en stadens tjensteInan och med ledning hvaraf jag kan meddela, .
att i följd af de byggnadsföretag, 'som för närvarande äro under utförande,
komlner bostadstillgången att under nästföljande år ytterligare ökas lned cirka
8,500 rUIn och kök.

Jag hade nyss äran nämna, att den normala folköknin-

gen här i staden utgjorde i medeltal 5,500 personer per år; och att döma,af
det förhållande, som' hittills egt rum mellan bostads- och ~olktillokningen,
måste man antaga, att om äfven nästa år folktillökningen blir ungefärligen
lika

s~or

som den varit de senaste åren, ,ett antal af 3,500 eller kanske 4,000

nya bostadslägenheter komma att redan af denna anledning behöfvas under
nästa år.

Det kan också antagas såsom sannolikt, att ytterligare 1,000 rum
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komma att behöfvas för att fylla de tomrum, som uppkomma genom

rifning af galnla och förfallna hus.

Det är ju naturligt, att i en så stor stad

:som· Stockholrnmåste finnas en mängd förfallna och föråldrade lägenheter,
..som. årligen behöfva .utgallras.

Under de sista tio åren har. denna lag icke

gjort sig gällande,. emedan under denna period' äfven de sämsta bostäder
kunnat utan svårighet uthyras i' befintligt skick.

Och man kan ick~ klandra

husegarne derför att dessa lägenheter icke .blifvit rifna,' ty det hade varit
_ ,obarmhertigt att rifva dem. .En sådan konsideration har åtnlinstone gjort sig
:gällande i afs,eende. å åtskilliga staden tillhöriga hus.
många

hu~,

Staden eger nemligen

som sedan lång tid tillbaka varit dÖUlda att rifvas; men drätselnöds~kad

nämnden har hittills varit

.att uppskjuta denna rifning, emedan

hyresgästerna inorn dessa fastigheter skulle fått svårt att skaffa sig andra
bostäder.

Och forst

fart kunnat börjas.

n~,

sedan bostadstillgången ökats, har

~ifning~n

med full

Äfven enskilde hafva följt detta exempel, .hvilket synes

'deraf, att, eI).ligt uppgift. af vederbörande, ..i år något öfver 1,000 'rum eller
kök på detta sätt försvunnit.

Det är af nyss vidrörda. orsaker antagligt, att

äfven nästa år ett minst lika antal rum kommer att rifvas, och med inberäkning. af de 3,500 å 4,000 rum och kök, som antagligen på grund af folkökning
kom11?a att erfordras, skulle sålunda af de cirka 8,500 rum ·och kök, som
nästa år blifva färdiga, 4,500 å 5,000 erfordras för fyllande af under samma
tid uppkommande behof.

Under denna förutsättning skulle den nu lediga

bostadstilIgången, cirka 1,000 rum, vid nästa års höst vara ökad till cirka

4,000 a 4,500 rum och kök.
Jag inser mycket väl, då jag offentligen framhåller dessa siffror, att jag
.utsätter .mig. för faran att ådraga mig mera än en hyresvärds missnöje. Men
jag beder att få fästa dessa herrar husegares uppmärksalnhet på, att det
måste ligga i deras eget :älförstådda

~ntresse,

att man ju förr desto hellre

kommer till tydlig och klar insigt om förhållanden, som i alla fall måste förr
eller senare kon1ma att träda i dagen.

Här liksom på alla produktionsom-

råden gäller n.emligen, att en noggrann och fullständig kännedom on1 mark.:nadens ställning. utgör det säkraste medlet· att förebygga öfverproduktion och
de vådliga rubbningar som deraf framkallas.

~ör öfrigt vill jag äfven, innan

jag lemnar den synpunkt, från hvilken husvärdarne hafva anledning betrakta
denna fråga, fästa deras uppmärksamhet på, att ju förr en nedsättning
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hyrorna eger rum, desto större är sannolikheten att denna neqsättning kan
hållas inom måttliga gränser, ty ju förr

d~nna

nedsättning sker, desto hasti-

gare skall byggnadsverksamheten hämmas och anledningarna att befara en
mera betydande öfverproduktion derigenom

~ndanrödjas ..

Det finnes för öfrigt

från hyresvärdarnes synpunkt ännu' en annan anledning att anse det
värdt att en allmännare hyresnedsättning snart kommer till stånd.

.ö~sk

Det har

nemiigen redan ganska länge talats om, att till följd af den starka byggnads~

verksamhet, som de senaste åren egt rum, vi stå inför ett öfverväldigande
bostadsöfverflöd, som i sin ordning måste framkalla en mycket våldsam huskris... Det är naturligt att, 'då denna mening oupphörligt uttalas och upprepas,
och då den för öfrigt understödes af de bevis, som Stockholms invånare
hafva för ögonen dag' för dag, då de promenera i de nya stadsdelarne och
på de
80m

ny~

gatorna, sådant måste verka afskräckande på de kapitalister,

eljest till följd af

svårigh~ten

att i våra dagar på ett säkert sätt placera.

penningar, skulle vara benägna att placera dem i stadsfastighet.

Trots dessa'

skrämlnande omständigheter hafva vi ju sett, att hittills benägenheten för
husköp här i Stockholm varit ganska stark.

Men den skulle tvifvelsutan hafva

varit ännu st.örre, om icke nyssnämnda fruktan verkat afhållande på .kapitalisterna, och vi skulle i så fall sannolikt äfveI1 här redan hafva kommit till
samma· punkt som i de flesta större städer på kontinenten, der det nemIigen
.anses för en god affär, när kapitalisten kan placera penningar i stadsfastighet
till sådant pris, .att nettobehållni.ngen, vice värdens aflöning deri inberäknad,
uppgår till 5 procent å det nedlagda kapitalet.
På samma gång jag nu sökt gifva skäl .för min lllening, att hyrorna
komma att under den närmaste tiden gå ned, måste jag också på lika goda
grunder såsoin lllin bestämda _åsigt uttala, att detta nedgående konnner att
stanna vida innanför de gränser, s~m för närva~ande. torde föresväfva mer
än en förhoppningsfull hyresgäst.

Hyrorna äro hos oss visserligen höga både

i jemförelse med dem, som här gälde för omkring tio år sedan, och llled
dem som betalas i andra större städer, särskildt i l{öpenhamn.
tanken kan 'då ligga. när.a

t~ll

Och den

hands, att när bostadsöfverflödet kommit till

full utveckling, en fÖr hyresgäster gyllene tid skall inträda, 'då hyrorna här
skola blifva lika billiga som i. I{öpenhamn.

Utsigterna, att dessa förhoppnin-.

gar någonsin skola gå i fullbordan, äro dock ganska ringa, och detta derför,
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afseende_.på folkmängd och

affärsrörelsens liflighet, kunna. omöjligen hyrorna i längden blifva bestämda
af annat än byggnadskostnaderna.
SOlD

Ty om hyrorna sjönke ned under d~t

erfordras för att skälig afkastning å byggnadskostnaderna skall erhållas,

så skulle byggnadsverksamheten upphöra och till följd deraf hyrorna· sedermera snart ånyo stiga.
Det är

såled~'s

byggnadskostnaderna, som bestämma hyrorna; och bygg-

nadskostnaderna äro hos. oss vida större än i de' flesta stora städer på kontinenten och särskildt vida högre än, i Köpenhamn.. Jag skall anhålla att. få
anfora några af de väsentligaste orsakerna till dessa

förh~llanden,

som må-

, hända hittills icke blifvit af den stora allmänheten synnerligen beaktade. En
del 'af dessa orsaker' sammanhänga med våra klimatiska. förhållanden.

Våra

långa och hårda vintrar göra det naturligtvis nödvändigt att redan vid husens
grundläggning iakttaga all möjlig

försigtig~et

kostnader för att göra grunden. varaktig.

och underkasta sig ganska stora

Viqare måste m~rarne göras tjoc-

kare, än som ,behöfv~s i 'utlandet, och omgifvas af kapprockar af murrappning för att bättre skydda mot inverkan af ternperaturens vexlingar.

Dertill

kommer ytterligare, att vi måste forse våra bostäder med dyrbara kakelugnar,
under det man i Köpenhamn till och med kan nöja sig med billiga jernkaminer.

Vidare behöfva vi innanfönster för att' skydda oss mot kylan, och

åtskilliga andra saker, hvilka icke äro behöfliga i Köpenhamn. "och ännu mindre
i

~täder

med sydligare läge.

En annan orsak, hvarför våra

byggna~er

äro

dyrare än i Köpenhamn står'i samband med vår byggnadsordnings stränghet..
Denna byggnadsordning är nemligen, så vidt jag vet och efter allt, hvad jag
hört af sakkunniga personer, den strängaste af alla byggnadsordningar i hela
verlden.

Jag vill likväl här .ingalunda anses påverka opinionen för att få en

lindring i dessa stränga bestän1melser, ty jag tror' att det är oss nyttigt, att
byggnadsordningen är sträng, och att de kostnader, som på grund deraf
drabba oss, i det ,hela blifva väl betalda.
landet jag

vela~

Det är endast det faktiska förhål-

påpeka, emedan detta inverkar på' byggnadskostnaden.

På

grund af denna förordning måste nemligen våra hus byggas med hvälfda
källare, murad brandbotten, jerndörrar till vinden och. murade stentrappor.,
under det, Inan i utlandet
stentrapporn~ måste

~nvänder

trätrappor';. och

f~r

att tjena till stöd. åt

äfven de inre murarne.göras.tjocka. Denna omständight)t

~
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i förening med anordnandet af rökrör för kakelugnarne gör det nödvändigt

att anyända' murar äfven såsom afdeln~ngsväggar inom huset, under det att
1l!an i utlandet kan för detta ändamål begagna sig af cloison-Yäggar. ; Till att
fördyra våra

byggn~der

bidrager ytterligare en

arina~

omständighet, llvilken

icke beror på klimatiska förhållanden, utari' på sed och bruk, från hvilka man
icke vågar afvika.

Vi måste t. ex. i våra bjelklager begagna grofva timmer-

bjelkar, medan n1an utomlands allmänt brukar endast på kant stäIda plankor.
Detta lemnar efter. sakkunniges" omdöme fullt lika starkt stöd; men, om någon
byggmästare här f6retoge sig' att bygga på det sättet, skulle mran anse, att
huset vore bygdt på fusk; och han skulle få svårt att sälja det.·
En sak af vigt är

vida~e'

teglets beskaffenhet. 'På grund af byggnads-

ordningens stadgande' måste' vårt tegel hafva större d'imensioner än som i
utlandet användes.

Detta medför icke allenast förlust i utrymme vid husens

'.byggande, derför att murarne blifva tjockare, utan vållar äfven en betydlig
tinö~ning

i

bygg~adskQstnader,

både derför att lnurarne innehålla en större

kubikmassa oeh derför att det större teglet är dyrare än det lnindre.

Det

mindre teglet är ·nemligen lättare att bränna och torkar äfven fortare i luften,
hvilket betyder mycket i vårt hårda klimat, der vi knappast mera än fyra
Inånader af' året kunna slå tegel.

De~

finnes sålunda ganska naturliga för-

klaringsgrunder för det vid första påseendet nästan vidunderliga förhållandet
att vi här i Stockholm i allmänhet nödgas betala 40, 50

a 60 kronor per 1,000

tegel, under det: att t. ex. i Briissel priset på 1,000' tegel säll~n öfverstiger

10 franes.

.'." -'. '.'

'-Många af våra -byggnadsmaterialier införskrifvas' i allmänhet från utlandet.

Så är förhållandet med en del takplåt, jernbjelkar som användas till .

_. åtskilliga byggnadskonstruktioner, spegelglas, finare tapeter och en nlängd
smärre tillbehör såsom lås, beslåg, gångjerno. s. v.,' hvilket allt naturligtvis
f~s

billigare på' tillverkningsorterna än hos oss.

En annan omständighet,

som verkar fördyrande på våra byggnadskostnader,' äro de mycket höga
ansprå~

som hyresgästerna här ställa på bostäderna,' i det

~e

icke allenast

for9ra komfort utan äfvenen viss prakt i bostadens utstyrsel. 'Dessa anspråk
4afva under de senaste åren betydligt stegrats och trängt ned ända till de
hyresgäster, som äro afnämare af våningar på .blott 3

a 4 rUIn. Man, begär

dyra tapeter, målade tak, parkettgolf i matsalarne, höga panelningar, porslins-
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kakelugnar med inbrända färger, och åtskillig annan lyx, som ökar byggn'ads.:.kostnad.en.

Jag vill nu visst icke uttala något klandrande omdöme om den

smakförfining, som; enligt hvad man ju .får antaga, framkallar dessa ökade
anspråk i afseende å våningarnes' utstyrsel.

Men jag vill framhålla dem såsom.,

ett faktum, hvilket ovilkorligen måste inverka på prisen.

Vi måste natur-

ligtvis finna oss uti att betala det högre pris, som den dyrare varan betingar..
Slutligen finnes det ännu en omständighet, som inverkar på byggnadskostnaderna och som jag endast med en viss varsamhet vågar vidröra, eme- dan det är ett ömtåligt ämne.

Jag syftar härmed på beskaffenheten

byggnadsverksamhets organisation.

~f

vår-

Det är alldeles onekligt, att denna orga-

nisation är förenad n1ed mycket stora brister, i det man' här gör

~ig

skyldig'

till ett i utlandet icke, vanligt slöseri både i afseende på byggnadsmaterialier ~
tid och pengar.
ber~kning

man har

Man går här icke till väga med samma planfl":lessighet' och

som utomlands.

ful~t.

Der börjar n1an icke ett byggnadsföretag, innan

färdiga alla planer och detaljritningar, så att man kan på för-

hand låta tillverka de olika delarne, som sedan levereras färdiga på· platsenp
Här deremot sätter n1an byggnadsarbetet i gång så snart planen är färdig'
och fasaderna uppritade, och först sedan uppgöras detaljritningarna, oftast.
först i den mån behofvet af de särskilda detaljerna framträder.

På sådant.

sätt 'uppstår lnycken villervalla och förloras både tid och penningar.
Det skulle göra mig ondt~ om jag ·genon1 dessa yttranden skulle hafva
sårat någon af de hedervärde och dugande män, som här sysselsätta sig'
med byggnadsindustri.

Jag vill derför också tillägga, att enligt min uppfatt-

ning 'de nu påpekade bri;terna icke äro beroende på bristande insigt eller'
bristande god vilja hos, enskilda

person~r,

och att det icke ens ligger i den

enskildes magt att. deri åstadkomma en reform, ty här verka tusentals

från~,

långliga tider tillbaka nedärfda förhållanden, hvilka faktiskt existera och
striden mot hvilka äfven den kraftigaste vilja skulle duka under.

i~

Det är der-

för påtagligt att en förändring härutinnan icke är att vänta annorledes än.
genom ·tidens och konkurrensens inflytande. Och vi få väl derför vara bereddepå, att byggnadsverksamheten här i' staden ännu många år kommer att följa,
saJ!lma hjulspår, hvari den gått sedan årtionden tillbaka.
Alla dessa förhållanden göra, att vi näppel,igen· kunna vänta, att bygg_o
nadskostnaderna i någon nämnvärd mån skola gå ned. De kunna väl minskas,.
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-derigeno~ .att

tursak.

prisen å materialier och arbete falla.' Sådant

ä~

en

konjunk~

Men i allnlänhet tror jag icke, att vi kunna vänta en nämnvärd för-

ändring i ·byggnadskostnaden.

Och då så är förhållandet, tror jag att man

icke heller kan vänta, att hyrorna skola:' kunn'a i någon betydligai-e grad
nedgå, emedan i så fall inom kort all byggnadsverksamhet skulle upphöra
·{)ch på grund deraf bostadsbrist inom kort ånyo" göra sig' gällande.
Innan jag slutar, torde det tillåtas mig at~ med några, ord få beröra ett

i de senare årens byggnadsverksamhet här i Stockhohn ingående drag, som
-särskildt torde vara förtjent af synnerlig uppmärksanlhet.
~en

andel, sonl våra

bostad~föreningar-.haft"

Jag 'syftar här på

i denna verksamhet.

Bostads~

föreningar:ga äro, såsom bekant, bild;de hufvudsakligen inom de kroppsarbetande klasserna ocli hafva till ändamål att åt sina medlemmar bereda bostäder med ega:nderätt, eller samma trygga besittningsrätt som eljest följer med
eganderätten.

I afseende på möjligheten att få eganderätt till särskilda lägen-

heter har det visat sig att stora svårigheter lnöta vid sådana' f9fändringar af
'våra nu gällande lagar, genom hvilka möjlighet skulle beredas att erhålla
lagfart å särskilda lägenheter i salnma hus.

Men det finnes en annan utväg

för bostadsföreningarna att åt sina medlemmar bereda ungefärligen 5lan1ma
·trygga besittningsrätt, som genoln laga fasta skulle kunna beredas.

De kunna

nenlligen vinna detta mål genom att organisera sig såsom aktiebolag i öfver·ensstämmelse nled de stagdar, h,:ilkå af KongLl\iaj:t nyligen blifvit stadfästade
för bostadsföreningen Sture.

Det är derför att hoppas att det vackra mål,

·,Som dessa bostadsföreningar för sig uppstält -

känslan hos dess medlem-

,mar att veta sig stå under eget tak och på egen botten - icke skall förfelas
·trots de hinder SOln mött i
-ningen.

afseen~e

å de åsyftade förändringarna i lagstift-

Oberoende af dessa formella' svårigheter hafva bostadsföreningarna

·em-ellertid redan utvecklat en mycket betydande verksamhet; och jag är i tillfälle att meddela en i .de sista dagarne 'verkstäld beräkning i afseende på det
antal bostäder, som af dessa föreningar blifvit fullbordade.

lVled inberäkning

.afde byggnader, som äro under arbete, skola vid slutet af 1883 bostads'föreningarna ha uppfört 'tillsammans 45 egendomar, af hvilka flere innehålla
2 å 3 hus.

Dessa egendomar innehålla tillsamInans 2;252 rum och 1,116 kök,

fördelade i 1,129 lägenheter, representerande tillsammans ett kapitalvärde af
-cirka 6 million-er, af hvilket belopp byggnadsföreningarna sjelfva tillskjutit lller
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Detta resultat måste i sannin_g kallas storartadt, när ll1an .

tager 'i betraktande, att insatserna åstadkommits genom salnn1anskott af arbetarnes besparingar, och då man tillika betänker, att alla dessa redan i afse·ende på de yttre dimensionerna' betydande företag blifvit både planlagda och
genomförda af personer, valde ,af arbetare inom deras egen klass.

Jag har

i min egenskap af verkställande direktör i Stockholms inteckningsgarantiaktie- .

bolag under de. senare åren haft anledning komma i .affärsförbindelse med de
flesta af dessa föreningars styrelser; och det har varit mig en stor glädje att
:dervid finna, att föreningarnas angelägenheter alltid, såvidt jag kunnat finna,
Ilandhafts _,lned lika mycken redbarhet som god vilja och praktiskt förstånd.
Jag behöfver här icke närmare påvisa den betydelse, som dessa föreningars
verksamhet har ur social
synpunkt, ty det _är ju klart, att genom densan11na
,
,

de samhällsbevarande intressenas mängd blifvit i vidsträckt mån ökad, och
att des~a intressen hafva fått tillfälle att slå djupa rötter jus~ inom de salnhällslager, der sådana sammanbindningsämnen äro mest behöfliga.

Jag vill

dessutom påpeka, att hela denna betydelsefulla verksan1het står allt igenom
Dch från början på sjelfhjelpens grundval, och just deri ligger den största
lnöjliga trygghet för, att icke allenast de medel, som blifvit uppsamlade af
föreningarna, skola blifva till största gagn för föreningsmedlemmarne sjelfva,
utan äfven att redan kampen för uppnåendet af det föresatta nlålet skall hafva
v.erkat i hög grad uppfostrande både i sedligt och ekonomiskt afseende. '
Med anledning af föredraget yttrade sig:
Herr Juris Doktor Grenander:
afseende å bostadsföreningar.

Jag önskar blott säga några ord med

Jag, har haft tillfälle att under två riks-

dagar åhöra så väl inom lagutskottet som inom kamrarne öfverläggnin.garna om denna frågas ordnande på det lämpligaste och mest betryggande.
sätt.

Föredraganden har här hänfört. sig till den af Kong!. Maj:t nyligen

faststäIda ordning för bostadsaktiebolaget Sture.

För hvar och 'en, som in- .

tresserar sig för sådan allmännyttig'verksamhet, som bostadsföreningarna verkligen afse, kan det icke heller vara annat än glädjande~ at~, föreningarna inslagit
på den väg, son1 af 1881 års lagutskott anvisades, eller att genom regler eller
Drdningar, gifna för hvarje förening särskildt; bes.;tämma de i mycket egendoluliga rättsförhållanden, som uppkomma -genom dylika föreningar.- -Det lärer
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. vara uleningen att härvid bolagsordningen för 'bostadsaktiebolaget Sture skall
blifva en· norm.

Denna bolagsordning' .är onekligen sinnrikt uttänkt och

nar verkiigen de rättsegande -

lem~

ej minst inteckningshafvarne ~- all den säker-

het, som lned gällande lagstiftning kan vinnas.

Men det torde vara af vigt, att

säkerheten icke å någondera sidan blir ansedd större, än deIi 'verkligen är.
Jag begärde ordet för att, vid de kanske något för starka uttryck, som
föredraganden använde beträffande den trygghet, dylika föreningar, ordnade
efter ofvannämnda norm, medföra, få inlägga en liten reservation och lemnå.
en liten belysning.

Jag vill, som sagdt, icke förneka,' att uti i fråga varande

bolagsordning hithörande förhållanden äro mycket välordnade, så vidt ordnas kunnat med en dylik »ordning»; men hvad jag tror mig kunna förneka,
det är att genom bestänlmelserna åt föreningens medlemmar beredt.s salnma
säkerhet, som vanlig eganderätt medför, eller ens tillnärmelsevis något dermed jenlförligt.

Jag är då skyldig att lemna skäl för en sådan åsigt.

Bostadsföreningarna franlgå vanligen ur byggnadsföreningar.
bygga

stör~e·

hus; och allteftersom dessa hus

b~ifva

Dessa

färdiga, taga leda-

möterne i den ordning, deras nummer inom föreningen bestämma', lägenheterna i besittning.
fordras

e~ellertid

Tin de flesta dylika föreningars byggnadsverksamhet

icke obetydligt upplånadt kapital.

ligen vanligtvis icke af

såd~nt

folk, som är i tillfälle att taga det erfor-

derliga kapitalet ur egna fickor, utan
lån.

Föreningarna bestå nem-

dets~mma

måste anskaffas genonl

Dessa lån erhållas naturligtvis mot inteckning i huset.

lånet?

Hvem tager

Jo, byggnads- eller bostadsföreningen såsom sådan och' icke såsom

summan af de olika medlemmarne hvar för sig.
ligen ansvarig' för' lånet.

Föreningert blifver följakt-

Det vill med a~dra ord säga, att föreningen ansva-

rar för .hvad huset kostat i uppförande med afdrag för hvad föreningen kunnat direkt bekosta genom ledalnöternes kontanta inbetalningar.
som har inteckning i· huset

Men den

är berättigad att, när det intecknade kapi-

talet eller räntan derå eller den faststälda amorteringssumman icke ordentligt betalas, för betäckande af sin fordran få hela huset exekutivt försåldt.
Kan det då sägas, at,t föreningens medlemmar ega ungefärligen samma trygga
besittningsrätt som genom särskild lagfart skulle beredas? Allt går mycket bra,
säges det, blott hvar och en af nyttjanderättsinnehafvarne uppfyller sina skyldigheter och på gifna tider fullgör sina successiva inbetalningar.

Ja väl, -då

o~
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går allt bra ....:.- äfven om en sådan bolagsordning, som den_o nyligen fast-s tälda, icke. funnes. Men

Oln

någon eller några 'medlemInar icke fullgöra sina

'skyldigheter, .p.var är då säkerheten för de öfrige? Dessa sitta i sina lägenheter.

De hafva 'betalt proportionaliter efter aktierna af deras serie. De tro

-sig hafva förvärfvat,: om man' så får säga, eganderätt till de lägenheter de
bebo.

De fullgöra sedermera de hyran motsvarande inbetalningar, hvartill de

äro skyldige,' och som i· den faststäIda holagsordningen uppgå till 14
lägenhetens beräknade' värde.

%å

Nu förutsätta vi, 'att i ett dylikt bolag finnas

19 delegare, af hvilka 18. inbetala sina belopp å rätt tid, men den nittonde icke.

Då kan naturligtvis· föreilingen lagsöka denne för att få ut belop-

pet. Hinner föreningen - på ett eller annat sätt (jfr bolagsordningens § 5) ---utfå detsamma, innan den i sin ordning skall göra den större uthetalningen,
:är allt väl.

Men i motsatt fall -

eganderätten till lägenheterna?

hur går det då' med den förmenta

Jo, de aderton' få betala bristen med sin

renskilda' egendom, så långt· den "räcker.

Och nog går det an om i det före-

varande exemplet 18 göra sina inbetalningar ordentligt. Men låtom oss antaga,
.att endast 10 göra det.

Dessa 10 få då fylla hvad de nio skulle betala; och

-denna brist skall betalas till inteckningshafvaren, hvilken står i rättsförhållande till

rföreniJ~gel~.

Och detta är just qvintessensen i denna punkt:

ty bostadsföreningarnas från början framstäIda yrkande gick ut derpå;
:att hvarje medlem af en förening. skulle innehafva sin lägenhet med full
·eganderätt, så att, om han blott fullgjorde på' hans andel belöpande inbetal~
ningar ordentligt, han också, skulle vara trygg i sin besittning' af lägenheten.
'Det är detta, som icke går för sig med den nuvarande lagstiftningen, och en
förändring deri i nyss angifna syfte vill jag för min del icke heller påyrka.
Det är visserligen sant, att när bolaget har' betalt allt, hvad det uppförda
huset kostat, och har detsamma skuldfritt, -bolagsreglerna kunna komma till
heders- och hindra ny skuldsättning, dock' icke genom uttryckligt utsagdt för'bud, utan indirekt genom åtskilliga särskilda bestämmelser, såsom att vissa
förändringar,' -beträffande byggnaden icke få ske, utan att alla äro derom
-ense.. 'Låt vara

a~t

genom dessa best.ämmelser det i de flesta fall är lagdt- i

hvarJe särskild delegares hand att förhindra'. ny skuldsättning for bolagets
räknin'g -

ehuru- .bolagsordningen ,uttryckligen', stadgar, att för beslut om

inteckning

af bolägets

fastighet· endast erfordras pluralitet af minst två tredje--

s

'

114

1882, den 16 november.

så tynger doc~ den stora ·'skuldsu~man,den som

delar af afgifna röster -

ligger i byggnaden såsom första inteckning deri på 'alla nyttjanderättsinnehafvare, tills den blifvit betald.

Jag har icke tillräcklig praktisk kännedo.nl

. om dessa förhållanden, och jag vill icke på något sätt säga, .att icke föreningarna äro fullkomligt solida och fullgöra sina skyldigheter mycket ordentligt.
Men hvad jag vill säga' är, att den nya bolagsordningen icke lemnar och icke
heller, huru den än affattats, kunnat lemna nyttjanderättsinnehafvarne någon
full säkerhet under annan förutsättning än att alla fullgör~ sina skyldigheter..
Det är derför, som den icke lagkunnige så lätt kan misstaga sig om ·.verkliga
betydelsen af § 7 i denna bolagsordning, så lydande:

»Aktietecknare, sonl

stadgad inbetalning fullgör, eger rätt till

a) --:...- -

-

-

-

-.-

b) ständig besittning af den lägenhet i bolagets fasta egend?m, som
enligt den- deröfver upprättade, vid aktieteckningen tillgängliga karta .och beskrifning är betecknad med samma litera

SOln

den aktieserie, för hvilken han

sig tecknat, mot skyldighet för honom att för lägenheten till bolaget erlägga
årlig afgift, ·bestämd på sätt i nästföljande § stadgas.»
Om en nyttjanderättsinnehafvare fullgör stadgad inbetalning samt sedermera för lägenheten till bolaget erlägger den för lägenheten bestämda årliga
afgift, men en annan nyttjariderättsinnehafvare icke i nämnda hänseende fullgör sina skyldigheter,' så kan detta oaktadt, på yrkande af inteckningshafva-·
ren, hela huset komma att exekutivt försäljas utan något förbehåll om bestånd
för den' förstes nyttjanderätt. Det är sant möjliga försvaret för §:n -

och detta är det enda J·uridiskt

huset är i och med detsamma icke längre »bo-

lagets», 'men, som sagdt, den icke lagkunnige kan lätteligen missuppfattå

bestämmelsens verkliga betydelse.
Herr Bankdirektören Palme:

Så vidt jag kan finna, är den fråga, som

den siste talaren med' anledning af mitt föredrag uppstält, en rent juridisk
fråga.

Öfver en sådan anser jag lnig icke vara kompeten~ att yttra mig; och.

jag tror för äfrigt, att juridiska frågor såsom sådana ligga utanför området.
för Nationalekönomiska föreningens program, och att, från den synpunkten
sedt, .det är olämpligt att här upptaga sådana frågor till diskussion.

Men då.

jag finner, att den siste talaren har berört en siqa af saken, som kan hafva,

Om byggnådsverksamheten och bostadsförhållandena i hufvudstaden.
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i en bostadsförening

en delegare uraktlåter' att fullgöra sin inbetalning, så vill jag

äfven söka att från rent praktisk synpunkt besvara denna fråga.
låter lätt ordna sig.

Den saken

Ty om en medlem uraktlåter sin betalningsskyldighet

till bolaget, så förlorar han sin andel deri och bolaget kan sälja hans aktier
till hvem det behagar. ' De öfrige delegarne löpa således icke större risk här
än i hvarje annat aktiebolå,9..
Herr. Juris' Do~tor Grenander: Jag skall icke upptaga tiden med att
undersöka, huruvida den af mig kaaske något vidlyftigt upptagna fråga hör
till saken.
döme.

Jag tror, att jag i det /hänseendet kan vädja till herrarnes om-

Om så verkligen skulle vara, att frågan om säkerheten i besittnings-

,

rätten uteslutande vore ett teoretiskt spörsmål, då är det besynnerligt, att
bostadsföreningarna sjelfva och deras ombud stält till så mycket

v~sen

om

den saken; då är det besynnerligt, att två riksdagar och två riksdagars. lag.

utskott dermed upptagit lång tid och deråt egna en sådan allvarlig pröfning
som skett; då är det också besynnerligt, att nu behöft förklaras, att frågan
vore med den nyligen stadfästade bolagsordningen på ett tillfyllestgörande sätt
löst.

Hvad skulle allt detta innebära, om saken i praktiska lifvet icke hade

praktisk betydelse? Vi tala icke här om teoretiska spörsmål.

Jag vädjar

till herrarne, om det icke har praktisk användning, huruvida icke, de öfrige
delegarne i bolaget måste betala, för att icke förlora sin besittningsrätt.

Har

det icke praktisk betydelse, då vet jag sannerligen' icke hvad som har prak- ~
tisk betydelse.

Jag tillägger endast en förhoppning~ att den praktiska bety-

delsen icke måtte visa sig i praktiken.
Herr I{abinettssekreteraren Lagerheim:

Jag skulle önska att få göra

icke någon invändning mot det intressanta föredraget, utan snarare en fråga,
som icke någon kan bättre besvara än föredraganden sjelf.

Jag hade väntat

mig att i hans framställning om utsigterna för en sannolik nedsättning i
hyrorna möjligen få en antydan om ett förhållande hvarom jag har mera
intryck än. erfarenhet.
Det har nemligen förefallit mig, som om under de ,senare åren och den
starka byggnadsverksamhet, som derunder rådt och som, efter hvad vi fingo
,väl belyst, ten'derat att utjemna missförhålla!1.det mellan efterfrågan och till-
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gång på bostäder, åbninstone en reglering af hyrorna skett på det sätt, att
sämre inredda lägenheter och. sådana, som bestå af mindre rum eller som,
med hänsyn till den stadsdel der de finnas, äro mindre ford~l3:ktigt belägna,
redan fått vidkännas ett tillbakagående i hyrorna,. men att deremot väl belägna
och, såsom det heter, »efter nutidens fordringar» inredda våningar fortfarande
visa sig kunna betinga relativt högre pris. .Om jag har rätt i denna punkt,
torde det också kanske medgifvas mig, att den af föredraganden såsom oundviklig betecknade återgång af hyrorna kommer att verka på ett sådant sätt,
att husegarne för visso icke behöfva befara några häftigare omkastningar
deraf.

Det lilla jag kunnat syssla med dylika· frågor' berättigar mig icke att

framställa en sådan sats, ut,an blott ·att fråga föredraganden, om icke hans
erf~renhet

går i samma rigtning.

Herr Bankdirektören Palme:

Med anledning af den senast till mig

stäida 'frågan ber jag att få meddela, att jag naturligtvis icke lemnat den
sidan af saken obeaktad, som den siste talaren berört.

Ehuru det naturligtvis

är hardt när omöjligt att i detta afseende verkställa några till säkert resultat
ledande undersökningar, synes det mig dock vara alldeles påtagligt, att,n1ånga
dåliga och förfallna lägenheter, hvilka förut varit bebodda, numera blifvit af
sina hyresgäster, öfvergifna eller lnåhända utdömda af husegarne sjelfve. Detta
framgår deraf? .att, såsom jag redan nämnt, ett tusen rum och kök i år bllfvit

rifna~

Redan här se vi ett faktiskt bevis, att den af den siste talaren

framkastade suppositionen är väl grun~ad. Vidare torde äfven bostadsföreningarnas 'verksamhet hafva härtill bidragit; ty dessa hafva åsyftat och äfven
i en mycke~ vidsträckt mån lyckats skaffa" bostäder åt en mängd personer,
som, innan deras nya lägenheter blefvo färdiga, bebodde mer eller mindre
förfallna eller föråldrade lägenheter.

När dessa personer flyttade in i

sin~

nya hus, är det möjligt att de gamla lokalerna blefvo utan hyresgäster. Men
såviat jag kan döma af annonserna i hyreslistan, tror jag icke att flertalet
af de nu utbjudna lägenheterna utgöras af gamla sådana,

uta~

att de, som

blifvit på detta sätt öfvergifna, varit så gamla och förfallna, att de m.åst rifvas.
Dessutom kommer en sådan rifning att företagas i och för stadens reglering.
. På n1ånga ställen stå ännu hus som måste rifvas för att gatorna skola blifva
fria och af hvilka en stor del endast till följd af bostadsbristen ännu bibehållits.
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det jag vill aflägga min tacksam- .

het for det sakrika anförande herr Palme haft, ber jag' tillika att få beröra
en' fråga, som h,an icke ville upptaga och som angår bostadsföreningar. Fråg'an om dem är ytterst vigtig och har varit föremål för behandling inom lagutskottet, hvarest jag såsom ledamot deltagit deri.

Ehuru jag instämde i det

slut, hvartill 1881 års lagutskott kom, uttryckte jag likväl inom utskottet den
åsigt, att det icke skulle vinnas något praktiskt mål med den skrifvelse, som
var afsedd att afsändas till regeringen.

Här har gjorts \en anmärkning

~t

en utsaga, som herr Palme hade, eller att bostadsföreningarna skulle vinna
ungefär samma trygghet för sina medlemmars besittningsrätt till..

de

särskilda

lägenheterna inom en och samma fastighet, SOln om ledamöterne hade dem
lned' full eganderätt.

Herr Grenander har visserligen visat vådorna att gifva

sig i bolag med försumlige bolagsmän, som icke fullgöra sina inbetalningar
på ,rätt tid.

Men jag hemställer om icke samma olägenhet förefunnes, äfven

om bolagsmännen kunde förvärfva eganderätt till sina lägenheter; ty den, som
försträcker penningar till husets uppförande, skulle väl i alla händelser icke
gerna taga 'inteckning blott i viss del af huset, utan uti fastigheten i sin helhet.
Och om sålunda egaren af en viss lägenhet aldrig så ordentligt inbetalar
hvad honom åligger, men andra delegare försumma sig, så kommer i alla fall
inteckningshafvaren och låter utmäta hela fastigheten.
Jag fruktar för öfrigt, att det mål,' som föresväfvat bildarne af' dessa
bostadsföreningar, icke kornmer att vinnas.
de skola få se att de misstagit sig.

Jag 'befarar, att i en snar framtid

Jag delar fullkomligt herr Palmes åsigt

derom, att hyrorna i den närmaste framtiden komma att falla.
deraf blifver också, att prisen på hus komma att nedgå.
gerna med 4 1/ 2

a 5 % ränta

Men en följd

Man nöjer sig icke

på köpeskilling för en fastighet här i staden, då

Inan på annat sätt kan få högre ränta på penningarne.

Jag tror, att det

snart skall komma a.tt viss sig, huruvida dessa bolag äro bygda på fullt
solida grunder.

Åtskilliga äro det icke enligt min tanke.

Jag känner sådana

bolag, der man tillskjutit en högst obetydlig del af det erforderliga kapitalet
och deremot anskaffat återstoden genom amorteringslån. 'Man har fått belåna
fastigheten i Inteckningsga~antiaktiebolaget till 50

a 60 % af dess värde.

Hvad, som sedan fattats har man upplånat" mot,sista inteckningar af personer,
som derför fordrat högre ränta.

När, nu hyrorna falla och en hyreskris
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kanske förestår -

och sådant är ju nödvändigt· 'för att reglera förhållandet

n1ellan tillgång och efterfrågan t. ex. 10

% af

hur går det då med deln, som tillskjutit

hvad huset kostar? aln hyrorna sjunka '10

%, hur går det då

n1ed dessa insatser, hvilka antagligen till allra störst.a delen: utgöras' af delegarnes med svett och möda gjorda besparingar? Det är en vacker princip,
~om

ligger till grund för dessa föreningar.

De äro sparbanker och på sam~a

gång byggnadsforetag, afsedda att skaffa delegarne tak öfver hufvudet.

Om

jag liknar dem vid sparbanker, så äro likväl enligt min tanke de penningar,
som der nedläggas, plaGerade på osäkert sätt.

Föreningarna borde icke hafva

utvidgat sig så 'mycket som skett, utan tvärtom sökt att mera koncentrera
sig.

Jag hörde herr Palme uppgifva, att delegarne i allmänhet tillskjutit

af hela det erforderliga kapitalet.

1/3

Det lärer väl icke vara förhållandet med

alla bolag; dock vill jag icke tvista härom, ty han känner dessa bolag vida
bättre än jag.
Om emellertid en hyreskris med deraf föranledda prisfall å fastigheter
skulle inträffa, så tror jag icke -

jag upprepar det - att delegarne i dessa

förel1ingar vore bättre skyddade om de hade eganderätt; ty kutymen är,
att inteckning tages i hela fastigheten.

I Italien är lagstiftningen sådan, att

n1an kan få inteckning i viss del af stadsfastighet.
så ordentligt till med dylika

int~ckningar;

M~n

det måtte icke gå

ty under en resa der nere 'såg jag

en gång i en tidning en massa annonser om auktioner å dylika, för intecknad
gäld ubnätta lägenheter.

Här deremot utmätes fastigheten i sin helhet, och

då får den ene delegaren lida för, försumlighet, som en meddelegare låter
komma sig till last.
För öfrigt delar jag i det allra
blifvit ganska friInodigt uttalade.

närma~te

de åsigter, som af herr Palme

Och jag tror, att det gagnar saken att se

den »rakt i synen», ~ såsom 111an säger.

Då behöfver man icke blifva för-

skräckt rör hvad som än kan komma att inträffa, och man 'kan på förhand
bättre taga sina mått och steg.

Jag tror, att herr Palmes anförande var just

ett ord i sinon~ tid; och jag .är honom mycket tacksam för detsamma.
Herr .Juris Doktor Grenander: Jag kan icke underlåta att säga ännu
några ord.
t. ex.

1/20

Jag ville nelnligen påpeka, att det är aldeles skilda saker att ega
i ett hus eller att ega en viss lägenhet deri, lnotsvarande

1/20

af

· Om

-det hela.
gifver

~tt

hyggnadsverksamhete~

Att ega
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1/;0 i ett hus· tillåter svensk lag, likasom lagen äfven llled-

en sådan andel kan intecknas.

Men då en ]?erson, som har sin

tjugondedel intecknad, icke betalar ordentligt, så tages, såsom ganska rigtigt
€rinrats, helå huset i lnät

Det är just derför som, under hela denna frågas

behandling, från bostadsföreningarnas sida påyrkats full eganderätt till icke
en sådan tjugondedel utan en rfysisk tjugondedel eller åtminstone fullt tryggad besittningsrätt till viss bestälnd lägenhet i huset.

Och man har särskildt

begärt, att en såd~n fysisk del skulle få hi.gfaras· och intecknas särskildt för
sig.

Med ett sådant tillvägagående, blefve förhållandet med en generel inteck-

ning i fastig1leten -aldeles lika med det som nu gäller, då flere fastigheter
äro gelnensan1t intecknade för en och samma skuld.

NATIONALEKONOMISKA F6RENINGENS
sammantrade den 29 december I882.

Ordforande:

H. Axe. Herr Ministern fOl' u(l'ikes iirendena Fl'ihcl'I'e
c. HOCHSCHILD.

Till ledamoter af loreningen invaldes:
Herr StatsrAdet F'.

Hederstierna,

...

Norska StatsrAdet ChI'. H. Sckweigaal'd,

»

Kansliradet, Kammarherren M. BJ6mstjerna,

"

Radmannen W BiUing,

"

Kamreraren 0. Janzon,

»

Bokbindaren P, Herzog och

J

Fit D:r F'. G. Lindg/'en.

Hiirefter fOrelogos val af embelsman ror nastkommande ar, hvarvid utsagos:
till Ordf6rande:

Ofverstekammarjunkaren, Friherre G.

AkerhieLm,

Presidenten H. Fcwssell,

J

vice Ordiorande;

J

Sekreterare: vice HaradshOfdingen elacs Westman och

J

ledamoter af redaktionskomiten:

1.

f. Presidenten C. Fr. Wcern,

Fullmagligen i Riksbanken D:r W ArnbCl'{J, Bankdirektoren H.
Palme och FiL D:r J. A. LqOler
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Riksantiqvarien Fil. D:r H. Hildebrand höll härefter följande föredrag:

Om handelsförhållandena i Sverige under medeltiden..
Mine' herrar! I allmänhet hafva de ämnen, som utgöra föremål för behandling inom Nationalekonomiska Föreningen, ett specielt intresse för dagen.
På ett sådant intresse kan det ämne, som jag tänkt att bringa på tal i afton,
icke göra anspråk. Men det kan ju alltid vara af intresse att understundom
gå tillbaka i tiden och få en historisk belysning af de strömningar, som gå
igenoln det närvarande lifvet, .för att genom de upplysningar man sålunda får
rörande dessa strölnningars -ursprung lättare sätta sig in i deras verkliga betydelse~

Det är blott' ett litet bidrag härtill som jag i 3:fton vill söka att

lemna och som möjligen torde kunna tillvinna sig särskildt intresse derigenom att, såsoln jag föreställer mig, en del af de fakta., som komma att
framdragas, för en eller annan af eder hafva nyhetens behag.
Vill Inan rätt sätta sig in i vårt lands egendolnliga handelsförhållanden
under medeltiden, så måste man begynna forskningarna ännu längre tillbaka
i tiden.

Man kan nemligen med. fullt berättigande säga, att handeln har

.blomstrat i Sverig~ så långt tillbaka, som Sverige .haft menskliga invånare.
Under den aflägsna kulturperiod, som är känd under benämningen »stenåldern», var flintan ett af de vigtigaste nlaterial.
men föremål, tillverkade deraf, hittas långt norr

Flintan finnes i Skåne,

Oln

Skånes gränser.

Så

snart fynd af sådana föremål. göras i mellersta Sverige, måste man deraf
sluta, att samfärdsel och import emellan de skilda trakterna egt rum.

Man

har t. ex. i Bohuslän hittat 12 oarbetade flintstycken sammanbundna med
bast, hvilka påtagligen blifvit dit införda för att der bearbetas och användas.
Det mest slående bevis på, huru långt samfärdseln den tiden kunde gå, lemnas af. ett fynd, sonl gjorts något söder om ,Vesterbottens läns nordgräns,
bestående af omkring 200 redskap af skånsk flinta jemte råa stycken deraf,
afsedda att bearbetas der uppe. Enligt våra föreställningar är afståndet n1ellan
Skåne och Vesterbotten ganska betydligt, och nlan är fullt berättigad att antaga, att detsamma förefallit långt större förr i tiden. Men icke desto mindre
funno~

då personer oförvägna nog att bringa norra och södra Sverige i han-

delsförbindelse med hvarandra.

Om handelsfOrh!lIandena

j

Sverige under medeltiden

12'

Under )brons&lderm, dA materialet, som anvandes for tillverkning af vapen oeh redskap, utgjordes af bronsen, hvilken mAste importeras, oeh an mer
under den derp1l. foljande j~rniUdern, te sig fOl'h1l.11andena klarare, oeh bevis
om samfardseln med frammande Hinder framtriida alit mer.

Under den tidi-

gare jerniildern hafva romerska foremaJ oeh romerskt mynt kommit hit. Man
kan ordna fynden i en kronologisk serie, sam visar huru samfardseln vunnit
okad utsLraekning.

Ett slAende Yittnesbord am de handelsforbindelser, som

pa den tiden existerade i Europa oeh som striickte sig upp till verldsdelens
nordliga kant, fortjenar omnamnas, nemligen att man i en graf pa Gotland
frlin ungefar GOO·talet hittat ett smyeke, bildadt af en snacka, som ieke lefver
pa narmare Mil an lndiska oceanen.
Annu tydligare framtrada deSfla handelsforbindelser, nar yi niirma oss
slutet af hednatiden oeh borjan af medeltiden eUer den period, At !lVars handelsf6rMIIanden vi nu skulle egna yar uppmH.rksamhet.

Det ar allmant be·

kanl, atl i Sverige hitlals stora skaUer af arabiska Deh vesterlandska silfvermynt.

Det val' en tid, dii det rAdde en liflig samfardsel med Orienten oeh

,dli de skaLter, sam nedlades i jorden, nastan uteslutande forskrefvo sig derifr1l.n.

Sedermera oppnades fOrbindelser iifven med Vesterlanden, sl1 att an-

talet af oster- och vesterlandskt mynt, sam fOrekommo i fynden frlm dmma
period, ar nastan jemnstort.

Slutligen kommer en grupp af fynd, i hvil·

ken Vesterlandels mynt ar vida Mvervagande.

Visserligen forekomma annu

arabiska mynt, men allenast sporadiskt. I denna gruppens fynd hittas Mven
de fOrsta i Sverige preglade mynt, nemligen de som efter engelskt monsler
slogos af Olof Skolkonung. Med afseende pa dessa skatter fttr man vanligen fran allmiinhelen hOra den forklaringen, alt viiringarne fOrt dessa hit
"fran Konstantinopel. Emot ell sadant antagande strida dock f1era omstandig·
heter. Viiringarne borde till Nerike hafva fort ioretradesvis byzantiska mynt,
men dessa uro i fynden mycket sallsynla.

Af vigt ar afven, aU en slor del

af dessa fynd harstamma fran en tid fore den, da varingstjensten kom till
sland. Varingarne kunde icke hafva bragt hit anglosachsiska oeh tyska mynt.
For aU fijrklara dessa myntskatters upptradande i Sverige maste vi tiinka pa
handeln.
Au handeln under denna tid drefs med mycken ifver, framglir af beriittelsen om Ansgarii fOrsla besok i norden.

Nar han fran Danmark ::;kulle
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begifva sig -hit öfver' till Sverige, behöfde han .ledsagare. Han slöt sig då tillsammans med köpmän, sonl vora på väg till. Sverige; och ~f hans berättelse
inhelntar man, att mellan den på den tiden blomstrande staden Björkö och
Dorestad i Holland rådde liflig förbindelse, så att till och med qvinnor icke
hyste betänkligheter vid att begifva sig af från Björkq till Dorestad.· Såsom
bekräftelse för den hi~to~iska uppgiften härom kan anföras, att vid Dorestad
finnes ett fålt med svart jord, alldeles som på Björkö,. samt att der i den
svarta jorden påträffats samma slag af fornsaker som på Björkö.
var, såsom bekant, ett-tillhåll för nordi~ka vikingar.

Dorestad

Dessutom lemna de is-

ländska sagorna upplysning om, att när nordnlännen begåfvo sig ut på färden, voro de visserligen ofta utrustade för krig, men lika ofta äfven för handel.

Visserli~en

blef mången- gång handeln

förv~ndlad

till krig, ty tiderna

voro osäkra och det område, som nordborna beforo, sträckte sig långt öster,
vester och söder utom landets egna gränser.
område.

Fritt rörde man sig på detta

Färderna företogos på eget initiativ.

Förmögenheten sköttes efter

eget godtfinnande. Det är endast arfslagarne som bestämma några inskränkningar härutinnan.

Eljest befattar sig staten' icke härmed.

Handelsförhållandena under

l~edeltiden

framträda på ett helt annat sätt.

Då råder ~cke längre den gamla friheten. Allting har i stället -blifvit ordnadt
inom ganska snäfva gränser och på ett patriarkaliskt sätt. Den gamla djerfheten att segla till Island, Grönland och andra aflägsna orter tyckes hafva
helt och hållet försvunnit ur folkets sinne. Det finnes från 1270-talet bevarad
en- handskrift i kong!. biblioteket, innehållande en anvisning för sjömän, 'som
skola fara från sydös~ra hörnet af BlekInge till Reva1, hvilken anvisning antyder en långt drifven försigtighet. Vägen går nemiigen genom Kalmar sund
samt östgöta- och södermanländska skärgårdarne och vidare genom den åländska
franl till Finska viken och så tvärs öfver densamma fram till Reva!.

An-

teckningen är af ganska stort intresse, ty den visar, att lnan redan på den
tiden träffat den bästa farleden öfver Östersjön, när man ville -vara ku~t
kryssare.

Derjemte' torde förändringen.i fart'ygens gestalt och byggnadssätt

hafva bidragit till de olika fdrhållandena.

Något fartyg från medeltiden fin-

nes visserligen icke bevaradt till våra dagar, men fartygens form känner man
.likväl. genom en mängd afbildningar från den tiden.

De voro rundade både

i för och' ,akter med ett slags kastell, anbragta på ömse ställen, saInt bilda en
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slark kontrast mot de gamla vikingaskeppen, _som vi ganska val kanna af
sagorna oeh af de upplysningar, som sandefjordsfyndet i Norge bragt i dagen.
Vill man saUa sig in i handelsf6rhAilandena under medeltiden, sa ar
det en skyldig pligt aU borja med den egendomliga on Gotland, egendomlig
genom de fOrMllanden som der uppkommit.

Allhiedan den tid, da oster-

landskt silfver bragles Ofver Ostersjon till Sverige, b5rjade on spela en betydaude roll.

Au det harvid icke var fr!iga om rOfverier fran Gotlands sida

framgar deral, aU man pI\. den motliggande estJandska kusten traITat i gr'afvar foremal af gotlandskt ursprung oeh som lydligen kommit dit sasom bylesartiklar.

Alt Gotland haft en ganska viglig kommersiel betydelse framgar

ojarvigt deraf, aU den massa vesterUindska mynt, som hitlats i Sverige oeh
som man skulle vanta aU f6retradesvis antrtilTa i vestra oeh s6dra delarne
af riket sAsom ntirmast beHigna mot England oeh Tyskland, ieke sa myeket
fOrekomma der som mera p& Gotland, hvarifrAn de spridl sig till fastlandet.
I BohusUin oeh Halland ar mig velerligen ieke oagot anglosachsiskt eller
tyskt mynt fran den tiden hittadt. Franvaron af veslerltindska mynt i vestra
Sverige oeh deras upptradande pa ostersjosidan, der arabiskt mynt tidigare
ofversvammade landet, ar elt beteeknande faklum.
Sverige underhOll fOrbindelse med Ostern dels sa lange den koloni, sam
fran vara bygder gatt till del inre af Ryssland, bibeholl sin nordiska oalionalitet, dels genom svenska regenthusets befryndande med det ryska.

Inge

den aldres dotter Kristina blef 1. ex. f6rmald med ryske storfursten Msti!:ilaw
oeh deras dottrars giftermat med Sigurd Jorsalafar oeh Knut Lavard antyda
lifliga f6rbindelser mellan landen. Ulan tvif\'el fortfor den liniga forbindelsen
mellan Ryssland oeh Gotland afven under den tid, da folken Ofvergingo eller
OfvergAtt till kristendomen.

De stora mynlskatler, som antriUfas der pa on,

fcirskrifva sig till en del fran Uden efter medlet af 101)).talel, saledes fdln
den kristna tiden.

Ett bevis

pa

den stora betydelse Golland oeh Visby hafl

med afseende pA handeln ligger cleri, aU sladgan for kopmiin, sam var gallande i Novgorod, kallades derstades till en borjan Gotlands-skdlet. Forst
sedan f6riindrade forhallanden intriilTat, fiek den ell annat namn: del lybska
skraet.

Arven i Tyskland gjorde inllylandet fran Gotland sig gallande.

SA

utftirdade kejsar Lolhar ett privilegiibref for Visby kopman, hvarigenom desse
·fi~go .samma formaner som de tyske samt uppmanades aU piligt draga genom
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Dessa privilegier förnyades af den 'bekante Henrik. Lejonet, hvars

uppmärksamhet var lifligt fäst på den tyska nordkusten och. handeln.

Det

hade lyckats· honom att bryta det slaviska väldet derstädes genom anläggandet af Lybeck.

Han förmådde folk .att flytta dit och var angelägen att han-

deln skulle dragas så mycket

J?öjligt öfver den af honom 'Tarmt omhul- /

SOln

dade staden. Redan före den tiden hade tyskarne börjat färdas öfver Östersjön. Så omtalas på 900-talet, hurusom stark trafik rådde sjöledes' från Tyskland till Ryssland.

Det omtalas en liten stad i Westfalen, som få år efter

Lybecks grundläggande dref' handel på Ryssland.
början öfver Gotland.

Der

börjad~

All denna handel gick- i

småningom tyskar bosätta ,sig; och när

det i slutet af 12:te århundradet· talas om Gotlands handel, får man icke
tänka sig densamma utöfvad uteslutande" af gotlänningar, utan äfven af der'sltädes bosat!e tyskar. Hvilken stor betydelse Gotland utöfvade på d~n tidens
handelsförhållanden, framgår kanske allra bäst af den omständigheten, att de
köpmän, som mot slutet af 1100- och hörjan af 1200-talet kommo dit från
de olika tyska städerna vid· Östersjöns och till en del äfven Nordsjöns stränder, just af denna gemensamhet i företag lärde sig inse behofvet af en närmare sammanslutning.

Det bildades ett förbund af köpmän, som plägade

segla till Gotland, och denna förening, som småningom vann allt större utsträckning, gaf efter hand" upphof till Hansan, hvilken sedermera spelade en
så" betydande roll i nordens historia.

Hansan bestod, såsom vi alla veta, af

en mängd städer, spridda å olika områden, städer af olika betydenhet och
grupperande sig i underafdelningar, städer~ som. visserligen i allmänhet fullföljde gen1ensamma ändamål, men s9m också vid vissa tillfällen drefvos af
sjelfviska intressen, som gjorde att vänskapen dem emellan stundom icke var
synnerligen stor. De drefvo handel dels sins emellan,

d~ls

.ock med de bak-

om dem liggande områdena,men sträckte äfven sina företag vida längre bort.
Stora flottor· af hanseatiska fartyg färdades genom Öresund ända ned till
no;dvestra kusten. af Frankrike.
ten stad, Baye, söder
Rochefort.

0111

Och målet för dessa flottor var ofta en li-

Nantes, och en apnan stad, Bronage, söder om

I dessa orter intaga de - förråd ~f den. vigtiga handelsartikeln

salt, som dels fans på" stället och dels bragtes dit för att der omsättas, så
ock af viner.

Men enstaka skepp nöjde sig icke med att fara öfver. en så

liten del af Atlanten.

Det finnes nemligen bevis at.t ett och annat fartyg ut-
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strackte resan anda till Lissabon, oeh detla. oaktadt i Biskaya-viken fans
godt om sjorofvare, hvilket gjorde resan al!t annat an behaglig. Arven pa
Ostersjon oeh Nordsjon svarmade tidtals kaparefloUor; friesUindare oeh engelsman roade· sig ofta med aU rOfva handelsfartyg.
Den handel sam drefs af Hansan var en aktiv handel, utbredd Ofver
flera omraden.

Sa 1. ex. brydde sig bcfolkningen inom de myeket industri-

idkande orlerna i Flandern oeh Brabant ieke om aU utskieka fartyg, .utan
lata i stallet varorna afhemtas.

HoUandare oeh engelsmi;in deremot drefvo

aktiv handel. I en sa aflagsen hanseslad som Danzig finner man hollandare
oeh engelsman, sam ville anlagga faktorier. De varor som fOrdes fran ostersjolanderna vom torelradesvis timmer oeh andra skogsprodukter, pelsverk,
sad m. m.

Fran sodra landerna hemtades d.eremot salt, kliiden, vin fran

olika trakter samt kryddor.

Man kryddade maten starkt pa den tiden.

I Sverige funnos hvarjehanda ansatser all bilda stader pa orter, der
folkel fdr hvarjehanda angeJagenheter plagade samlas eller sam lago pa gransen
mellan olika omraden. Del' hade swrre boningsplatser uppslAtt an i de vanliga byarne. Kopingar omtalas tidigt. De voro ieke stader i samma mening
sam s1'tdana sedermera fdrekommo under medeltiden; egentliga stader fick
Sverige icke fOrr an genom bemodanden af Knut Eriksson oeh BirgeI' Jarl
under 11- oeh 12QO·talen. Det svenska sladsviisendet bi:irjade blomstra pa grund
af de forbindelser, som dessa regenler anknoto med Tyskland.

Pa

BirgeI'

Jarh; tid radde lifliga underhandlingar am traktater, i hvilka man gaf hvarandra hvarjehanda fdrmliner. Sedan Hansefdrbundet kom till !;tand, val' man
i Sverige lika angelagen att fA Hansans fartyg hit, som Hansan a sin sida
val' att skieka dem, ehuruval Hansan dervid gjorde stora svadgheter, sll all
man maste kopa dess vanskap med sa slora eftergifter, sam alt den skulle

fa lill- oeh ulfdra alia sina varor tullfrill. Denna frihel blef dock under tidernas
lopp inskrankt, sa att Hansestaderna tingo betala tull, iikvisst blatt ror en
del varor.
Den aldsta tulltaxa, som jag kiinner, ar frAn 1380·lalet oeh finnes pa ell
bIad'i en Kalmar stads pr?tokollsbok fr1l.n 1400-lalet.

Den redogor lor de

tullsatser, som dA voro pllbjudna. I en tidigare anteekning uppgifves, all fria
frAn tull voro aHa varor, hvilkas yarde ej uppgiek lill10 mark, afvensom varor,
som kunde raknas till lifstornodenheter. For Ofriga varor skulle tull erlaggas
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och utgå i silfver och aflemnas till mynthuset. Guldmynt a~vände man icke
på den tiden.

I en senare uppgift heter det, att den köpman, som kommer

in i landet med kryddor till' värde af 40 mark, skulle vara skyldig att till
myntet aflemna 1 mark silfver; och han skulle då få 4 ~/2 mark penningar utbetalda till sig af den marken, d. v. s. -efter den tidens penningeförhållanden,
att Kongl. Maj:t och kronan behöll för sin del

1/2

mark

penning~r.

Tullen

fortfor under hela medeltiden, och det var endast när rigtigt extra privilegier
skulle utfårdas för en nyanlagd

sjöstad,~op1

det kunde tillåtas att under första

åren tullen icke aflemnades till myntet.
Emellertid se vi, hurusoln H~nsan $eglade till de .svenska städerna och
der efter hand vann herraväldet L lnerkantilt hänseende., Visserligen qrefs i
Sverige äfven handel med egn~. fartyg, IDen den kunde aldrig. mäta' sig med
Hansest~derna~.

Egendomliga voro ·förhållandena onekligen, då t. ,ex. 1507

rådde panik i Sto.ckhohu, enär man på allvar befarade att Stockholm skulle
förlora, all betydelse för handeln och öfverflyglas af --- det låter löjligt - Öre9ruJ~d(

Det nämnda året hade nemligen från Stockholm till Riga 'afgått ickB

mer··än en skuta~ U)1der det .att Öregrund samtidigt dit afsändt 3 stora s~epp.
Hvad som egentligen var utmärkande för
stränga isolering från landsbygden.

~edeltidens

städer, var deras

Under' den hedna tiden handlade hvem

som. ville och likaledes utöfvades handtverket af hvem som helst.

Så snart

stadsväsendet infördes, förbjöds handel på landsbygden och likaså idkandet
,af handtverk derstädes annat än' till husbehof.. Lifsmedelfick den ene bonden
köpa af den andre, dock. endast till husbehof, ej i större förråd.

Bönderne

voro dock icke böjde för att rätta.. sig. efter dessa förbud, och derför finner
man också i slutet .af medeltiden oupphörliga klagomål öfver landthandeln;
o·ch i smärre förordningar förekom;m.a stränga förbud mot all sådan. I vissa
fl

.

fall. vora landsköp tillåtna, hufvudsakligen till gagn för de privilegierade klasserna i samhället. . Så hade hvarje stad

~itt.

område, der köpmännen kunde

skicka ut sina betjente för att upphandla förnödenheter hos allmogen. Mellan
påsk oeh pingst tinga slagt~re köpa upp kr~atur. på landet.
var alltid

~ill

Denna handel

städernas förmån. och gick ut .på att skaffa. lifsmedel åt dem.

Det har visserligen icke enligt lag men, faktiskt existerat, att konungen salut
verldslige och. andlige stormän. qrefvo handel.lued utlandet.
Qftä handlingar från 'den tiden,

SOlU

Man påträffar'

omtala, att. konungens fogdar skickade
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fartyg till Lubeck for all der slilja sina slideslas.ler. Nils Claessori, kusin till
'Slen Slure, skickade ul ell fartyg, som bIer taget af engclsmiinnen, hvilket
foranledde en ganska liflig korrespondens; oeh Nils Claesson var hll.gad all
.ofva repressalier, emedan han icke kunde i godo fa ersattning fOr det f6rloTade fartygel. Vidare omtalas oxhandel i Smll.land. Det uppgifves 1. ex. fran
bOrjan af 150lHalet, all en' borgare passerat Jonkoping med 50 Ii 60 oxar,
hvilka sedan sAtdes i Koping.

Det var regeringens ingrepp i denna handel,

som se,dan kom all framkalla Dacke-upprore1. SmlUanningarne ville nemligen
fOra oxar till salu Mvei' danska gransen, hvilkel ater Gustaf I fOrbjOd vid lirsstraiT.

Derjemte visar sig, all man i vissa landsorler, der det var langt tiB-

stader, fann nodigt all fOrse landsbygden med friimmande varor genom medgifvande af marknader.

Sa skedde i nordliga Sverige, der sladernas antal

var yllerst ringa. Dalsland begarde 1508 aU fa marknad vid Dalaborg. Dessutom hade befolkningen i vissa kusttrakter rallighct aU fara 1111 utlandet med
sina varor, dock sa alt de ieke drefvo kopenskap; ulan de fingo i del fram·
maride landet bloll afyttra sina egna produkter.

OHinningarne fingo skicka

6 fartyg hvarje 1l.r till ostersjoprovinserna oeh Tyskland.

De- hollo dock ej

sA strangt pll. anlalet, ty en sommar kommo fran Oland allenast till Danzig
13 farkoster.

I allmanhet var emellerlid all kopenskap utom sHiderna for-

bjuden; de frammande kopman, sam fingo privilegier har i landet, fOrbjOdos
aU icke inlata sig i handel med andra invanare an sladernas.
Det starka inflytande, sam de lyske kopmann.en utOfvade inom staderna,
visar sig bland annal deri, aU en mangd af dem bosaUe sig i sven5ka stadel'
och der bildilde' den fOrmognaste delen af befolkningen.

FrAn fOrsta stund

heter del dock ullryckligen och visligen, all de tyske kopmannen aro val·
komne alt bosiHta sig bar i landel, men skola i och med delsamma slalla
sig under svensk lag och kalla sig svenskar.

De sammansmalle smaningom

med den svenska befolkningen, sA aU nar man i slutet af medeltiden trafTar
kopman med tyska namn i Stockholm, sA ar 'det icke sakert all de verkligen
yoro tyskar. De kunde visserligen vara af tysk slagl, men likval af gammalt
vara svenske.

I Visby var deremot atskilnaden mellan den gotlandska och

tyska nalionen storre, ehuru den afven del' smaningom utjemnades, sa alt
den borjade fcirsvinna redan pA 1300-talet.

Men under hela medelliden var

de ty'ske kopmannens inflytande i staderna mycket stort, 51l. alt det 1. ex.
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-var föreskrifvet att i lnagistraterna skulle ha.lfva a,ntalet ledamöter utgöras af
svenskar, den andra hälften af tyskar. Var ma'n icke i tillfälle att få 'så stort
tysk~r,

antal

fick man komplettera antalet nled svenskar.

Man iakttog så.

noga skilnaden, att i Stockholm skulle tyskarne sitta på e'n sida och svenskarne på den andra sidån af rådsbor-det.

Detta fortfor till 1471, då efter

segern på B~unkeQerg' Stockholms och andra städers borgerskap b~gärde, att
stadgandet om att tyskarne skulle sitta i stadens styrelse måtte upphäfvas
och städerna ,hädanefter få styras uteslutande af svenske män.
, ~tändiga afbrott led handeln 'under slutet af medeltiden till följd af de
n.åstan oafbrutnå krigen; och derf?f kunna vi icke få någon .rigtig föreställning om huru handelsförhållandena då skolat utveckla sig, om tiderna varit
lugnare.
ett år.

Man har icke träffat uppgifter angående tullens belopp för mer än,
Den utgjorde år 1507 i Stockholm 2,178

m~rk.

Man får emellertid"

såsom' jag nyss nämnde, icke 'rätta sig mycket efter denna siffra i anseende
till de beständiga krigen'.'
Rörande handtverket finnas hvarjehanda' föreskrifter från medeltidell.
bevarade.

Dessa föreskrifter saknas med afseende å' köpmännen.

Så t. eXr

kan man icke af handlingarna från' den tiden få utrönt, huruvida det för
köpmän erfordrades att ega en viss förnlögenhet för att vinna burskap. Handtverkaren deremot måste utom sin färdighet i yrket alltid hafva en viss
penningar, så att staden måtte ega garanti för att han icke

ge~ast

summ~

föll i armod..

,Köpe"nskapen drefs åf köpmännen med biträde af s. k. köpsvenner, ibland
kallad€ drängar rätt, qch· slätt; de biträdde vid förefallande göromål och voro
ofta underordnade personer, som endast kunde användas för kroppsarbetet..
Dock inträffade äfven under medeltiden, att förmögne köpmanssöner gin-go
såsom yolontär-er och arbetade i andra köpmanshus. Syennerne kunde understundom få ,en, mera maktpåliggande post, såsom då de skickades· af husbonden till andra ställen för att der bevaka hans intressen samt åt honom
verkställa försäljningar 'eller uppköp. Det kunde dock icke ofta ifrågakomma;.
att köpsvenner från -andra svenska städer i dylika uppdrag uppehollo sig i
Stockholm, ty de hade icke samma rättigheter med afseende på tullen, och
ingen fick samtidigt vara skrifven på två ställen.

Deremot fans här en stor

uppsättning ,af tyske' köpsvenner. Mot slutet af 1500·talet väckte det 'allvarlig
oro hos rådet i staden, att köpsvennerne förde ett rumlande -lif om nätterna,
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De

borde för den skull, föreslogs d,et, iriackorderas hos borgarne, i hvilket fall bor-

garne I skulle se till, att.de icke förslösade sina penningar på oordentligt lef-verne. Rådet fann. de~n~ klagan befogad och lemnade bifall till förslaget att
.köpsvennerne skulle taga inackordering i de oUka borgarehusen. Deras n.att:stugor skulle upphöra inom fjorton dagar.

På detta sätt lade man sig i allt

möjligt den tiden. De~sutom fans det köpsvenner, som, under det att de till
.andra intogo en beroende ställning, å andra sidan voro i bolag med köp- 'männen, så .att de kunde för gemensamt intresse göra inköp och försäljningar.
"Ett sådant bolag kalla~es »vederläggning»; och def var bestämdt från början
till hvilket belopp en sådan köpsven skulle få göra affärer. I viss mån, ehuru
;gränserna voro sta~kt uppdragna nlellan honom och köpmannen, tick handt·verkaren handla, nemiigen med alstren af· sin verksamhet och råmaterial, som
han för sitt arbete behöfde använda. Slutligen funnos småkrämare och många,
gom sutto med en korg helst på broar, der folk i allmänhet mera·· talrikt
skulle passera; men hvilka icke kommo inolll den egentliga köpmannaklassen.
När varor kommo till staden, skedde, detta vanligen sjöledes.

Då var

.det fdrbjudet för hvem det vara månde att skynda ned till skeppet och ·göra
uppköp.

Derigenom kränkte man andras rätt; ty alla kunde icke komlna

. lika tidigt.

Sedan· fartyget lagt till, s~ulle forst slottsfogden undersöka! om

. något·funI1:es om bord, SOlU behöfd;.es för slottets och kronans rakning, hvilket
.han. i sådant fall tillhandlade sig.

Man gjorde skilnad mellan 'vägande varor

{)ch .sådana som mättes efter aln.

De förra fördes till torget för att der

afyttras, de senare deremot fördes till. klädeshus för att der inskrifvas. ·Detta
tillskyndade staden en inkomst.

Tyngre varor fördes till våghuset

Den, som kom till staden såsom gäst, hade icke rättighet att sälja något
till annan än den, som var borgare i staden._ Om två

frä~lingar

samman.-

träffade, tingo de ej köpa af hvarandra. Det var föreskrifvet att om en fräulling, som låg i staden, behöfde köpa något för lifnärings skull, så fick han
I-

D-et, dock ej mer än vissa marker. För öfrigt fick icke en främling· sälja j

l

detalj, icke kläde annat än i hela stycken, icke utväga varor i smärre partier
än· en läst. Det enda undantag,

SOlIl

fans, var för gotlänningarne, med hvilka

man i början af medeltiden: afslöt traktater, enligt hvilka deras ställning bIef
något olika.

Och äfven när gotlänning~rnes privilegier voro stE:>ckholmarne

, 1882 den 29 december.
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till förfång" fick dock detta förhållande fortfara.

Det synes häraf,

tt man

var angelägen att fästa 'Gotland med tillgifvenhetens och intressets band vid
Sverige.

Derjemte bestämdes för vissa främmande varor till hvad pris de

skulle få afyttras.

Detta gälde vin och öl och äfven andra varor. På. 1550--.

talet finnas taxor härom utfärdade af rådet. Dessutom var det alltid bestämdt r
huru nlycket en handtverkare skulle få taga för sitt arbete.

Detta var inga-- .

~unda öfverlåtet åt godtycket eller öfvere,nskommelse, utan bestämdes af myn-·

digheterna, på det att hvar och en skulle få fullt för fullt.
ens bet.ala så mycket man ville.

Man fick icke'

Det finnes i rättegångshandling~rna fråm

den tiden. omtalad en process mot en prest, som köpt, en fjerding strömmingtin för högt pris. .Man bad honom' besinna, huru det skulle gå" om man på.
\

det sättet dref upp prisen.

'

Strömmingen togs' från honom och han fick till.

på köpet böta 3 nlark.
Det är naturligt, att alla dessa

föres~rifler

skulle inverka hämmande på

:b.uindeln och n1ånga andra förhållanden, såsom bland annat myntet.
~ade

en gifven' tendens att försämras, så att ,då två

~yntmarker

.talet Inotsvarade en silfvermark, gingo på 1400-talet 8

1/
2

Detta.

på 1280--

penningemarker på

en mark silfver.
Dertill kornen annan omständighet, som inverkade menligt, nemligen.
. att ..det hörde till

medelt~dens

finanspolitik att ofta aflysa mynt med den på-

faljd, att hvar och en, som innehade aflyst mynt, skulle utbyta detsamma.
mot det nya, som hade laga kurs. Det finnes härom tyvärr icke så fullständiga föreskrifter. för Sverige som för utlandet; men vi böra dock kunna rätta. '
oss något efter utlandets förhållanden vid bedömandet af de inhemska i detta.
hänseende. Det var belagdt med böter att innehafva gammalt mynt och det
kunde icke få någon användning.

Bristen på mynt har dock gjort, att man

i det afseendet ,var här i landet temligen liberal.

I de flesta stater var det

förbjudet att låta främmande mynt gå i handel och vandel. Men det visar.'
.
sig, att främmande mynt voro i stort onllopp här i landet, såsom i Småland"
Vester- och Östergötland, der danskt mynt förekom talrikt.
Emellertid var man i Sverige angelägen' om att handeln skulle komma.
till stånd och antaga stora dimensioner. Något importförbud fans mig veter-'ligen icke. Exportförbud förekom under krigstiden, då. hästar icke flngo föras
öfver gränsen. Och i allmänhet flngo ej dyrbarare hästar föras ,till utlandet..

Oln handelsförhållandena i Sverige under medeltiden.
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förekomma förbud för utförapde af ektimlner äfvensom, då hungersnöd

inträffa.de, af lifsmedel. Dessa ~nskränkningar intogas regelbundet i· privilegier,
som utfärdades den tiden. För öfrigt' voro de afbränningar, som köpmännen
.. hade att vidkännas, frakt för fartyg, vindpenningar till besättningen för i- och
urlastning, pålarpenningar, som gingo till städerna såsoln bidrag till underhåll
af hamnen, afgift~r till våg- och klädeshus, som också gingo till städerna,
samt tullen, som gick till .k~onan· för att hjelpa upp myntväsendet .i landet.·
Tullen var under slutet af .1400-talet 10 procent af varans värde, lnen sjönk
- sedermera, så att den närmast efter medeltiden i allmänhet icke uppgick till
mer än 5 procent: För äfrigt ser man 'redan på ~en tiden spår at regelmessiga förbindelser med· utlandet. Det finnes bevaradt ett ganska intressant
bref från 1424, skrifvet af en kanik i Upsala, Karl Johansson, som rest
till Leipzig för att studera,' och der 'gaf sig ut för simpel magister, emedan
det blef honom billigare.

Han. kU!1de dock icke bevara sitt inkognito; ty en

munk från A.hrastra, som likaledes uppehöll sig i Leipzig, igenkände honom.
Denne Karl Johansson berättar, att han skickat två bref, det ena med en
.köpman från Stockholm, och tillägger i brefvet att han behöfde penningar till
inköp af böcker och ber att få dem' i bref, hvilket skulle inlelnnas till köpmannen i Stockholm Johan Skulle, som hvar 14:de dag hacle r.förbindelse

m.ed Ly beck. Detta är ganska aktningsvärdt under en period, som ligger så
långt före postväsendets utveckling.
Städerna flngo på detta sätt varor från utlandet; och de städer, som
lågo i det inre af landet, hade vanligen privilegier att vända sig till" kuststäderna och der 'befrakta skepp samt verkställa uppköp af skeppslaster. Men
för att skaffa in landtmånnaprodukter till städerna och tvärtom, hade hvarje
stad regelbundet en torgdag.i veckan, då folket från landsbygden fick komma.
Och då skulle det gå ytterst noga till väga, så att ick.e sve.k skulle begås.
Dessutom hade hvarje stad rättighet till en å två marknader on1 året. Dessa
.marknader vora olika stora. Så fingo inga andra än Vadstena borgare besöka
marknaden i Hjo.

Eljest plägade tilloppet af menniskor vara mycket stort.

Sålunda inhelntas af Stockholms stads protokoll 1509, att så många menniskar farit

t~ll

Distingen, att borgerskapet och rådet blefvo oroliga för stadens

säkerhet, hvarföre. man fanli försigtigheten bju?a, att stänga stadspartarne
kl. 5 på aftonen och hålla den1 under särskild bevakning.

Man fruktade för

.
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Det omtalas äfve'n
för Stockhohn; att det utbröt en eldsvåda i
.

mordbrand.

'

ösfra delen af staden, som var svår att släcka, ty folket var' på marknad.

I ett' brer från Örebro till ~vante Sture yttras, att det i.cke rör närvarande
vore något nytt att berätta, lnen att snart' komme marknadsfolk och då finge _
man 'nya tidningar.

Gustaf Wasas bref äro ofta adresserade till 'marknads-

folket, tY'derigenoln kunde de, lättast, komma till allmänhetens kännedom.
Marknaderna hade sålunda stor, betydelse icke blott i merkantilt utan äfven
i administrativt och politiskt afseende.'

Af dessa marknader vara de som höllos från Jakobs till Mårtens dag i
Skanör och Falsterbo, med anledning af det förträffliga sillfisket derstädes,
bland de märkligaste. Der salllmanträffade danskar och svenskar; och Hansestäderna' vara synnerligen angelägna onl att erhålla privilegier å handel och
fiske derstädes. Fisken inlades och nedsaltades. Man vistades der flera veckor
och hade hvarjehanda förnödenheter med sig.

Förutom fiskare och köpmän

droga äfven till stället skaror af handtverkare. Det lnåtte hafva, gått synnerligen lifligt till der på den tiden. Hvarje stad hade sitt område utmärkt med
stolpar i gränslinierna och inonl hvarje område uppgjordes ordning för köpmännen.

Der fingo äfven handtverkare sköta sina handtverk.

För äfrigt

hade hvarje stad sin fogde, som skulle afdöma alla mindre tvistemål mellan
den stadens borgare. ,Och endast i svårare fall skulle det vädjas till konungens fogde.

Dessa fogdar köpte sig vanligen gård i' Skanör eller Falsterbo

och bodde der året om. Der fans en tysk koloni från olika städer, SOln var
så stor, att den anlade egen kyrka.

GemensamIna rådplägningar höllos, då

alla städernas fogdar sammanträdde, för att afgöra gemensalnma angelägenheter. Kusten der är såsom bekant mycket långgrund, hvarför skeppen måste
lägga sig för ankar 'långt utanför; för ankarplatse~na betaltes en särskild afgift,
och varorna fqrdes·- sedan på pråmar mot land. - Sedernlera' lastades de i
.

.

vagnar, SOlll kördes ut i vattnet.
början få lega af

~ivem

Dessa vagnar kunde köpnlännen tin en

de behagade. Men efter hand funna konungens fogdar

att här vore ett sätt att skaffa sig inkomster sanlt förbjödo köpmännen att
hyra andra vagnar än fogdarnes egna, dem köpmännen då fingo betala rätt
försvarligt.
,

,

Här såsom ofta visar sig sålunda benägenhet att preja' och för- , '

svår~ ~lGtndeln,

under det att man egendolnligt nog å andra sidan var ytterst

ang-elägen om dess förkofran.

För öfrigt lnåtte lifvet der nere hafva varit

t-
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synnerligen brokigt.

En gång marscherade 500 man, bördige från staden

'Kampen i Holland, till Malmö, der· en borgare från den förra staden blifvit
ihjelslagen. Vägarne voro osäkra i trakten; men derom ville konungens fogde
~

icke bekymra sig, .ty

e~

stor del våldsbragder föröfvades af köpmännen sjelfve,

så att när de klagade öfver förhållandet, bad han dem sörja för sin säkerhet
bäst de ville.· Det kunde äfven vara af intresse för dem att osäkerheten å
vägarne.

min~kades,

ty när de

erla~t

alla afgifter rör fisket, hade de rättighet

att fara till ålla städer i det inre landet och å örriga kuster af Skåne..
Nu ser det helt annorlunda ut.
är det enda, som ännu

anty~er

~kanör

liknar nun1era en by. Kyrkan'

stadens forna betydenhet.

En stor grushög

invid staden utgör lemningarna. efter det gamla slottet. I Falsterbo äro numera de 'stora stadsportarne utbytta mot en svartmålad grind och af den
enda bevarade af stadens forna båda kyrkor ser man icke mycket, emedan
den. är' omgifven af sand, som man måst
dagen.

s~otta

bort' för att få murarne i

Hvar den andra kyrkan funnits, vet Ulan icke.

På stranden finnas

icke några minnen qvar. Allt är öfverhöljdt af sand. Så hafva Skanörs och
Falsterbos härlighet försvunnit. Till all lycka inträffade icke samma tillbakagående inom det öfriga Sverige under medeltiden.

Det var d~t då rådande

politiska förtrycket, som väckte folket till besinning. En af Sture-tidens mest
framstående män, herr Erik Thureson Bjelke, skref en gång från Finland till
rådet: »Är det klokt och förståndigt att låta hansestäderna utöfva ett så stort
inflytande på landets

handelsförhål~nden?»

Under de beständiga krigen, som

. 'riksföreståndarne förde med danske konungarne, led handeln stort afbräck.
Salt och humle stego i pris. Då knotade bönderne; och derigenom hade

dan~

skarne ett vigtigt hjelpmedel. Man sökte u'pphjelpa humleodlingen med stränga
lagar; men det hjelpte icke, ty

importe~

var fortfarande nödig.

Ett försök

att anlägga saltsjuderi i norra ändan af Bottniska viken gjordes. Det visar att
man ville göra något för näringarne i Sverige.. Mest.
visade sig dock detta i
.
)

.

den omsorg, som egnades bergshandteringen,. i hvilken näring Sverige också
hade en af sina bästa hjelpkällor.
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KIERULF, O. R., norsk statsminister.
l NACHMANSON, H., grosshandlare.
KINBERG, L. O., grosshandlare..
N EIJBER, M. J., stadsmäklare.
'KJELLBERG, C. O., grosshandlare *.
NELSON, C. A.,' grosshandlare.
KLINGENSTJERNA, E., öfverste.
NORDENFALK, C., assessor.
:KNÖS, C. J., major.
NORDENFALK, J., friherre, godsegare.
:KOCKUM, L. P., godsegare.
NORDENFELT, L. M., landtmäteridirektör.
.KRlEMER, R. VON, friherre, major.
NORDENSKIÖLD, A. E., friherre, professor.
KRUSENSTJERNA, E. VON, expeditionschef.
NORDLANDER, D., generaldirektör.
'KULLBERG, J. W., kapten.
NORIN, C. A., v. häradshöfding:
NORMAN, A., bankdirektör.
LAGERCRANTZ, C., ka.pten.
NORRBOHM, E., bankdirektör.
.LAGERHEIM, A., kabinettssekreterare.
NYSTRÖM, ,P., ingeniör.
LAGERHEIM, N. O., departementschef.
.LAGERVALL, B., v. häradshöfding.
ODELBERG, A., godsegare.
LAMM, H., grosshandlare.
ODELBERG, C. A., kapten.
LAMM, J., ingeniör.
OLROG, T., Grosshandlare.
:LAMM, L., grosshandlare.
LARSSON, L. O., ledamot af riksdagens andra OTTER, C. G. VON, friherre, statsråd.
kammare.
.
P ALME, J. H., bankdirektör, (o/reningens vice
:LAURELL, E., godsegare.
ol'd(orande *.
:LEFFLER, -J. A., fil. doktor, led(l1not af 'redakPALMSTIERNA, N. A. "H., friherre, öfverstetion8komit~n.
löjtnant.
:LEIJONHUFVUD, C., friherre, justitiekansler.
PAYKULL, G. VON, friherre, kapten.
LETTSTRÖM, G., bankdirektör.
PETERSEN, S., kamrerare.
'LEVERTIN, C. O., grosshandlare.
PETERSENS, H. AF, v. häradshöfding..
LILJEWALCH, ~ T., stadsmäklare.
JENTZEN, C.,

JONSSON, O.,

med. doktor.
ledamot af riksdagens andra
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PETERSSON, P. A~ G., stadsnotarie.,
PEYRON, A., konsul.
PHILIPSON, C. D., konsul.. \
PHILIPSON, J., bankdirektör. '
PIPER, C. G. F., grefve, ho-fstallrnästare.
POSSE, A., grefve, statsminister.
PRINTZSKÖLD, O., kammarherre.
RAHM, G., fabrikör.
RAPHAEL, A., fil. doktor.
REDLICH, W. VON, generalkonsul.
REHN, A. G., kamrerare.
REsTADIUS, D.G., sekreterare.
RETTIG, R., gross,handlare.
, RETZIUS, G., e. o. professo.r.
REUTERSVÄRD, P., hofinarskalk.
RIBBING, E., öfverstelöjtnant.
RIBBING, G., v. häradshöfding.
RICHERT, J. C., statsråd.
RICHTER, F., sekreterare.
Roos, A. W., generalpostdirektör.
ROSEN, K. A., bruksegare.
ROSEN, A. A. G. VON, grefve, öfverste.
ROSEN, C. G. VON, grefve, kabinettskammarherre 11=.
RUBENSON, L., grosshandlare.
RUBENSON, M., sekreterare.
RYDBERG, O. S., arkivarie.
RYDIN, H. L., professor.
RÖDBOM, .G., direktör.

STENBERG, S. J., kommerseråd.
STENMARK; F., sekreterare.
STJERNBLAD, J., baron, godsegare. ,
STJERNSPETZ, P. A. H., major.
STOCKENSTRÖM, C. VON, bruksegare.
STORCKENFELT, C. J., godsegare.
STRÖM, C. F. AF, f. d. kommerseråd..
STUART, J., v. häradshöfding.
STUART, L.,. auditör.
STYFFE, K., öfverdirektör.
STÅL'HAMMAR, A., öfverstelöjnant. ,"
SUNDSTRÖM, H., grosshandlare.
SYBERG, F., grosshandlare.
SYDOW, F. VON, hamnkapten.
SÖDERSTRÖM, C., grosshandlare.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.
TAUBE, O. F., öfverste.
TEGNER, J., v. häradshöfding.
THEMPTANDER, O. R., statsråd.
THYSELIUS, P., v. häradshöfding.
TITZ, C. A., konsul.
TORNERHJELM, R., öfverhofstallmästare..
TOTTIE, H., grosshandlare.
I TROlLlUS, C. O., gener~ldirektör.
TRYBOM, A. P., borgmastare.
TÖRNEBLADH,!., landskamrerare.
TÖRNQVIST, A., kamrerare.
UDDEN BERG, E., generalkonsul.
UDDENBERG, H., byråchef.
UGGLAS, C. G. AF, friherre, öfverståthållare ..
ULRICH, A., rådman.
UNANDER, F., sekreterare.

SAMSON, E., direktör.
SAMSON, 0., direktör.
SAMZELIUS, P., sekreterare.
SANDBERG, G., kamrerare.
WACHTMEISTER, H. H:SON, grefve, kanslisekreterare.
SCHLYTERN, F. H., byråchef.
WJERN, C. F., t. f. president, ledamot af reSCHULZENHEIM, D. VON, v. häradshöfding.
daktionskomiten *.
SCHWEIGAARD, C.' H., norskt statsråd.
SIDENBLADH, E., öfverdirektör.
W.lERN, M. E., grosshandlare*.
SJÖBERG, G., arkitekt.
WAHLIN, ' C.· A., grosshandlare.
WAHREN, G., fabrikör.
SJÖ2ERG, J.~ kommerseråd.
WAHREN, H.; fabrikör.
SKOGMAN, C. J. A., friherre, f. d. kapten.
I
SKÖLDBERG, O., bokhållare.
WALLDEN, W., redaktör.
SMERLING, C. F., kansliråd.
WALLENBERG, A. O., bankdirektör *.
SMITH, L. O., grosshandlare *.
WA.LLENBERG, K., bankdirektör.
SPARRE, C. R., grefve, t. f. andre sekretera.re. WALLENlUS, A. T., byggmästare.
SPARRE, E., grefve, landshöfding.
WANCKE, F., bankkassör.
SPARRE, N. G. A., grefve, kammarherre.
WARBURG, S., grosshandlare *.
SPILHAMMAR, J. R., redaktör.
WARBURG, S., agent.
STAEL VON HOLSTEIN, O. W., friherre, pre- WAVRINSKY, A. E." grosshandlare..
sident.
WEDBERG, J., grosshandlare.
STEINMETZ, H., statsagronom.
WEIDENHIELM, O., generallöjtnant..

*
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WESTMAN,

C., v. häradshöfding, föreningens

8e7~reterare.

S., sekreterare.
O., grosshandlare *.
WIKBLAD, S. H., sekreterare.
.WIKSTRÖM, C., grosshandlare.
WIKSTRÖM, P., grosshandlare.
WILLERDING, T., f. d. generalkonsul.
WINBORG, T., fabrikör"
WIRGIN, O., löjtnant.
W RETMAN, F., fil. doktor.
WIESELGREN,
WIJK,

*

ÅBERGSSON,
ÅKERHIELM,

A. V., revisionssekreterare.
G., friherre; öfverstekammar-.

junkare.
L., friherre, kansliråd.
H., envoye.
ÅKERMAN, R., lektor.
ÅNGSTRÖM, C. Al, professor.
ÅKERHIELM,

ÅKERMAN,

ÖHMAN,

E., grosshandlare.
l grosshandlare.

IÖSTERLINO, A'

Ständig ledamot.

Korresponderande ledamot:
A. C.
de France.

MALARCE,

DE,
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