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NA T lON AL E K O N.O lVJ I SKA F Ö RE N I N G EN S,

sanimanträde den' '26 januari 1888.

Ordförande:, Presidenten) H FORSSELL.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

. Herr Godsegaren, Grefve A. ,G.' Barnekow och

Bankdirektören J. Lindqvist.

Till revisorer för 'granskning af nästlidet års räkenskaper utsågos herr'

Professoren R.' Åkerman och herr Med. D:rn Charles Dickson. '

Herr v.' Häradshöf'dingen von Engeström höll härefter ett föredrag om

Jordbrukskrisen i Sverige~,

Större .rikedo~ äri· någonsin" tillförene å· såväl näringsmedel som annat

samt under allt detta ett utbredt ekonomiskt betryck äro egendomliga Inot~

satser, som emellertid i en stor' del af jordens länder' känneteckna det när~

varande tillståndet, hvilket äfvenledes, om man betraktar ställningen inom

skilda förmögenhetsklasser, ter 'sig mycket olika.

. Af den ymniga varutillgång, som nu är för handen, alstras låga pris,

till obestridlig fördel för alla dem, som lefva af ,sin arbetsförtjenst, hvilken

sistnämnda, efter hvad det uppgifves, icke alls eller åtminstone ej i synnerlig

grad skall hafva n€dgått. Den stora massan af folket,. som för sin utkomst

dertill hänvisas, saknar förty orsak till klagan öfver de nu bestående förhål

landena. Det gamla beroendet-af det lokala tillståndet 'har dessuto~ minskats,

i det att med de ytterligt nedbragta' resekostnaderna och den vanliga före

komsten af besparingar följt ett tillfälle att emigrera till folktomma ,trakter;" '
1
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som forut saknades; och detsamma lnåste erhålla en alldeles särskild bety

delse, i den händelse uti hemlandet lifsmedel fördyras utan motsvarande steg

ring af förvärfvet, arbetslönerna nedgå,eller, såsom ibland sker, båd~ det

ena och det andra på en gång inträffar.

Om man åter från den samhällsklass, hvars ~ufvudsakliga rikedom är

den. lätt flyttbara a.rbetskr,aften, rigt~r sin uppmärksamhet å den föga talrika

del af befolkningen, som utgöres af arbetsgifvare, kapitalister och innehafvare

af allehanda förmögenhet, är den anblick, SOln härvid möter, en helt annan,

i det att för dem temligen allmänt förvärfvet befinnes hafva nedgått på samma

gång som ett beroende af de ~okala produktionsförhållandena grundlagts,

hvilket verkar i dubbelt mått tryckande. Tydligast visar sig den sorgliga

ställningen deraf, att i sjelfva härden för produktionsarbetet, hvarest resultatet

.af den 'föregående verksamheten uträknas och den efterföljande plaplägges,

råder bekymmer för det förflutna~ under det att man med oro går frarntiden

till mötes. Omätliga llafva de kapital varit, som under den sista tiden erhållit

användning i ändamål af produktionens stegring. Målet har vunnits; lllen

tyvärr har framgången derutinnan motvägts af en .allt mera försvårad afsätt

ning, hvaraf, efter det produkterna till en tid hopats, omsider de nedsatta

prisen föranledts; och är det ej ovanligt, att under inflytande häraf ovisshet

förekommer, hvilket vållar lninsta förlusten: att fortsätta produktionen eller

att låta ett dyrbart fast kapital förblifva obegagnadt. I allmänhet gifver man

det förra alternativet företräde, dervid ofta den lnenskliga uppfinningsförmågan

i vidsträckt omfattning underhjelper sträfvandena genom att möjliggöra pro

duktion utan ökade kostnader med större resultat, hvilket obestridligen är

från allmän synpunkt en stor lycka, men likväl verkar ytterligt menligt för

alla de näringsidkare, som i följd af kapitalbrist eller af annan orsak ej kunna

vidtaga' dervid erforderliga förändringar. På detta sätt fortgår produktions

arbetet oberördt af timade förluster, hvilka pläga ställa sig allt större, ju

mera fast kapital finnes uti näringen inlåtet.

Sådan är i allnlänna drag tecknad ställningen å omfattande närings

områden ; och kanske mer än annanstädes återspegla sig inom jordbruks

hushållningen dessa näringslifvets mörka och ljusa sidor.

Om man dömer allenast efter den yttre företeelsen, är tillståndet ,der

synnerligen godt. Husens bättre beskaffenhet både å' herrgårdar och å bonde-
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hemUlan, den bättre häfd, hvarför åkern temligen allmänt blifvit föremål, samt

-slutligen nu brukliga dyrbara jordbruksinventarier häntyda, det ena i förening

-med det andra, 'å en tillkommen rikedom hos dem,' som besitta Jorden. Utan

:all fråga har jemväl framåtskridandefå det agron'omiska området varit högst

betydligt; och derutinnan' framträder det verkliga förhållandet bäst vid jem- '

forelse med tillståndet under en förfluten tid. Också skulle väl' ingen med
" .
,kännedom om de svår~gheter, som fordom mötte jordbrukare i deras' näring,

-vilja flyttas tillbaka till de omständigheter, uti hvilka dessa verkade för 50

.år sedan.

Förändringen i nu omförmälda afseende har varit välsignelsebringande

för den stora allmänheten så till vida, att tillgången ökats ,å de skilda" förnö

denhetsartiklar, som från jordbruket erhållas. Äfven om man inskränker sig

.att taga i betraktande förhållandena inom' jordbruksnäringen, förekommer det

uppenbart, att utvecklingen varit i flera afseenden lycklig. Åtminstone torde

·det stora flertalet af de personer, som inom denna näring äro verksamma,

.eller med andra ord alla de, som arbeta i annans tjenst, s~arare derigenom

'beredts gagn än motsatsen inträffat. Väl bekant är, hurusom 'löneförmånerna

förbättrats eller åtminstone förblifvit temligen oförändrade, under det att fak

tiskt sjelfva arbetet underlättats. De långväga körslor, som fordom öfverallt

i landet voro nödvändiga för vinnande utaf afsättning, påkallas nu vida mindre,

under det att jemväl i öfrigt genom användning af bättre plogar, skördemaski-
. '

ner, inrättningar för sädens aftröskande samt allehanda andra redskap den

-enskilde 'arbetaren blifvit vida mindre 'betungad, och på samma gång har

:denne öfver en stor del af landet erhållit rymligare bostad samt bättre och

'mer riklig kost. Råg och ,hvete har, tack vare det låga priset derå, mer än

forut kommit att förbrukas, under det att potatis, hafre och korn numera

,mindre ingå uti näringen.

I samma lyckliga omständigheter äro tyvärr ej egare och brukare af

'större jordbruksfastighet. Äfven för, dem har visserligen den storartade

-omgestaltning, som jordbruket under,gått, vidgat tillfället till förvärf, under

,det att samtidigt allehanda förut befintliga hinder för des~ intensivabehand

ling bortfallit. Detta allt har likväl ej förmått skydda deln för de ekonomiska

'Svårigheter, hvilka i allmänhet drabbat arbetsgifvare och egare af förmögen

het samt här, frånsedt andra omständigheter, i så mycket högre grad gjort sig
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gällande, som den egendom, hvaröfver idkare -' af jordbruk förfoga, är relativt.

~ill den använda förlllögenheten vid ,annan' näringsverksamhet synnerligt ·stor.
. . .

Sålunda må det ej förnekas, att det' i .' viss mån lysande omhölje, hv~ruti jord:-

bruksnäringen ter sig för betraktaren, lårigt ifrånåtergifver den verkliga' ställ

ningen, .i det. att der, jemte en· god kärna, som i sinom tid skall bära' frukt,

döljas otaliga enskilda 'missräk~ingar, som icke sällan föranledt ekonomiskt

obestånd.

Att tillståndet blifvit. sådant, är i ~jelfva verket ej förvånande. Man

erinre sig blott, att ganska många, ja, kanske det stora flertalet af dem, som

nu drifva jordbruk, egnat sig deråt· ända från första' delen af 1870-talet, då

man ick~ utan skäl stäIde stora förhoppningar å fralntiden. Redan färdiga

eller' tillämnade jernvägar beredde vid denna tid ·utsigt till en afsättning af

jordbruksalster, hvarom man derförinnan ej drömt; och den förut föga in~

bringande ladugårdsskötseln hade samtidigt blifvit en inkomstkälla af så myc~

ket större betydelse, som densamina icke blott gaf en. temligen viss, månad

efter månad inflytande tillgång, utan äfven utgjorde bästa medlet till höjande af

jordens afkastningsförmåga, hvartill äfven åtskilliga andra vidtagna anordnin

gar syftade. Jemt~ det att skörderesultatet ökades, förblefvo prisen temligen

höga, särskildt om i betraktande tages, .hurusom produktionsvilkoren inom

jordbruket i olika afseenden blifvit gynsanlmare; och allmänna öfvertygelsen

var, att prisen å 1870-talet icke blott skulle bibehålla sig utan törhända i

framtiden ställa sig. än högre. En, såsom det syntes, säker ledning för be~

dömande häraf hemtades från förhållandena under den föregående tiden,- då

spanmålens värde varit ganska högt. F'ör .perioden 1850-1869, hvarå hän..

syn härvid·närmast togs, var exempelvis. medelmarkegångspriset i Stockholms

län per tunna: å hvete 21 krol?or 98 öre, å råg 15 kronor 60 öre, .och å

korn 12 krohor 27 öre, under det att i Göteborgs och Bohus län medel

m·arkegångspriset å hafre var 8 kronor 2 öre~ Alldeles gifvet emotsågs be

tydlig prisstegring i afseende å sistnämnda sädesslag, enär. derå uppstått

en stor efterfrågan för export till Engl~nd i följd af den minskade transport

kostnaden eller med andra ord samma förhållande, som, då sedermera fråga blef

om tillförsel af råg och hvete, i afseende å dessa :sädesslag hade- ett motsatt infly~

tande. Beträffande hafre hade nämligen exporten från ett årligt medeltal· af

3,415,~20 hektoliter under perioden 1866-1870 -höjt sig under. följande femårs-

,
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period till 4,494,370 hektoliter samt under perioden 1875-1880 till 5;345,020

.hektoliter; och det förvärf, som genom försäljning af. hafre rnöjliggjordes;' sär}

<leles i trakter med' utsträckta odlingslägenheter, var så betydligt, att å några

få' ·år verklig" förmögenhet kunde intjenäs~ Också' trodde man; 'att en'. ny, gyl~

lene tid för' jordbrukare randades,' hvarföre äfven fastighetsvärden' och arren

den uppdrefvos, .under det att egare. och· brukare' af jord; förvis'sade som

-de ,voro om varaktigheten af det: bestående; för olika ändamål titgåfvo pen

'ningar såväl med hänsyn till sjelfva jordbruket som för sin husliga ekonomi.

Äflan att utan tillräckligt beaktande af d~rmed förbundna kostn'ader

öka afkastningen var ingen får vårt ·land· egendomlig företeelse, utan' hade

$i11 motsvarighet jemväl i andra länder; och då samtidigt härmed fraktkost~

naderna å ett icke anadt sätt nedgingo, så att· i allt flere· förut· afskildt lig

gande trakter af Amerika, Indien och Australien afsättIiingen' 'af jordbruks~

alster erbjöd ett rikt förvärf, var det ej förvånande, att produktionen ·derstädes

ofantligt tilltog, under det att: tilliten till de' gamla prisen ~ppehöll, ja till och

med stegrade densamma i det vestra Europa; och detta måste i sin ordning

()IDsider medföra; att det· förutvarande förhållandet elnellan tillgång och efter~

frågan' af spanmål å verldslnarknaden rubbades.

'Det omslag, SOln också, inträffade, verkade ,elnellertid så 'mycket mer

ödesdigert, som det förekom hardt när omöjligt att i afsevärd grad nedbringa

de med jordbruket förbundna 'utgifterna, hvarföre äfven den nedsättning af

prisen, som mer och mer egde rum, var liktydig med ·en i motsvarande grad

skedd' minskning af nettoinkomsten, hvilken förty, i den mån prisfallet .fort.:

skred, syntes blifva till hufvudsaklig del medtagen. Huru betydlig prisför

ändringen varit, är jag i tillfälle belysa genom motstående efter meddelanden

af stadsmäklaren Neijber uppgjorda grafiska tabell; varande prisen der beräk

nade per' centner till leverans här i Stockholm.

I afseende å hvete angifver den röda linien för år 1871 en uppåtgående

konjunktur, som emellertid 'redan i slutet af år 1874 efterträddes af plötsligt.

värdefall, antagligen, föranledt af ett. sammanträffande utaf skilda omstäridig

heter, deribland särskildt ,märkes en export från Nordamerikas förenta stater

()n:ikring dubbelt större än under de föregående åren å 1870-taleL Snart nog

inträffade dock en återgång till de gan1la prisförhållandena, beroende till ej

ringa grad derpa, att exporten från Amerikä betydligt nedgick . och först år



1878 utgjorde samma myckenhet som 1874 eller. omkring 70 mill. bus~els

(1 bushel == 0,95 hektoliter). Under den följande tiden ökades emellertid den

qvantitet spanmål, som derifrån erhölls, mer och mer. Sålunda var samma

export 1879: 122 mill., 1880: 153 mill., 1881: 150 mill., 1882: 95 mill. samt

1883: 106 mill.; men sjönk sedermera till 70 mill. år 1884, 84 mill. 1885 oc~

57 mill. år 1886. Deremot har den härvid ej medtagna hvetemjölsexporten,.

som år 1879 beräknades till 5,6 mill. barrels (1 barrel mjöl anses motsvara

4 1/ 2 bushel malen säd), under den följande tiden varit, om än med vissa af

brott, i fortsatt stigande.

Tillförseln af hvete från Nordamerikas förenta stater torde likväl ej

hafva ensamt orsakat det inträffade prisfallet, utan har dertill i väsent!ig grad

bidragit den stigande exporten från åtskilliga andra· länder. Ibland dessa.

ådrog sig till en tid Ostindien synnerlig uppmärksamhet; och det är äfven .

sant, att dess .·hveteexport från år 1871 till år 1882 nära tredubblades;. men

densamma har efteråt befunnits icke vara så hotande som man först antog~

Redan har också Kanada haft att aflåta hvete till hardt när samma mycken

het som Indien. Af vida större betydelse för den europeiska marknaden är

derför Ryssland, helst hvad derifrån hittills erhållits icke utgör någon mätare

å.landets tillgångar och framtida exportförmåga.

Hvad härefter vidkommer råg, hvars prisskala återgifves med gula linien,.

visar densamma tydligt det nat~rliga sambandet emellan prisen å hvete och

råg. Med lägre pris å hvete följer nämligen större förbrukning deraf på be

kostnad af rågen, och ökad användning af sistnämnda sädesslag blir endast

att förvänta, i den mån detsamma ersätter hafre och korn, så att högt pris.

derå frä~jar rågåtgången. För vårt lands" jordbrukare har det derföre varit

en god sak att såväl hafre som korn temligen väl betalats; .varande å den'

grafiska tabellen hafre utmärkt med svart linia och korn med blå linia.

Prisskalan i afseende å alla de fyra sädesslagen företer redan under

perioden 1871-1884 stora fluktuationer. Hvete noterades högst i medio af

1877 med 10 kronor 20 öre per centner. Frånsedt denna stegring vexlade

priset emellan 9,85 i början af år 1874 och 5,65 i slutet af år 1884. J~mv~l

i afseende å råg möter enahanda företeelse, i det att varan högst· betalade~

i medio af år 1881 med 7,65, men i öfrigt var högst 7,10' i medio af år 1874

samt lägst i slutet af 1884 med 4,75, allt per centner.

6 1888 den 26 januari.
t
t
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A korn, som åren .1873 och 1874 gälde ända till 7,45 per centner, har

priset i örrigt blott vexla~. emellan högst 6,40 år 1877 och lägst 4,40 år 1878.

Hafre har åter, från. att år 1871 g~lla blott 3,85, sedernlera betingat ända

till 7 kronor per centner år 1874, under det att prisfluktuationerna derå,

frånsedt nämnda belopp, varit emellan 6,50 i medio af år 1875 san1t 4, l o i.

slutet af år 1884.

Med sistnämnda 'år inträdde' emellertid ett fortgående prisfall, utan att

uppkomna förhoppningar å högre priser hitintills visat sig grundade. Belys

ning deraf lemna den grafiska tabellens särskilda linier, hvilka efter år 1884

sänka sig derhän, att lägsta priset var å hvete år 1885: 5, l o, år 1886: 4,2°
och år 1887: 4,40; å råg år 1885: 4,00, år 1886: 3,70 och år 1887: 3,00;

å korn år 1885: 4,30, år 1886: 4,20 och år 1887: 3,00, samt å hafre år

1885: 4,10, år 1886: 3,45 och år 1887: 3,15, allt per centner.

Nu omförmälda prisfall, .som i afseende å det mer värdefulla hvetet

naturligen varit- större än för den skrymmande hafren, må visserligen till

hufvudsaklig del vara beroende å den utomeuropeiska tillförseln, utan att

likväl det inträffade helt och hållet torde hafva deraf f6ranledts, såsom man

i allmänhet är benägen antaga. Jemte förekomsten af god årsväxt i det

vestra Europa under flera på hvarandra följande år bör nämligen härvid icke

lemnas ur sigte betydelsen af försämrade konjunkturer och vidtagna lagstift

ningsåtgärder, då utan all fråga detta haft en vigtig inverkan å förhållandenas

utveckling.

. Sålunda förekommer det. temligen antagligt, att de gång efter annan

stegrade importtullarne å spanmål i länder med stort behof af tillförsel be

redt den inhemska produktionen en ej ringa uppmuntran, som, der hinder

icke yppats, framkallat utsträckt odling af det skyddade sädesslaget; hvarefter

detta främjat prisfallet å verldsmarknaden genom den stegring af den abso

luta tillgången, som deraf varit en följd. Sålunda är, hvad· från protektioni

stisk synpunkt uppgifves derom, att en tillkommen tull skänker utsigt att från

utlandet till billigare pris erhålla varan, redan i betraktande häraf ej alldeles

utan grund. Tillfället att öka den inhemska tillgången· ~f spanmål är dock

mångenstädes så begränsadt, att en tull i förevarande afseende icke .har så

mycket att betyda. Särskildt gäller detta de stora länderna Tyskland och

Frankrike, som, efter hvad kändt är, omgärdat sig med spanmålstullar. I
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förstnämnda land har dessutom den uppmuntran, som gifvits hvitbetsodlingen,

åt,;ninstone hitintills verkat ganska återhållande med hänsyn till spanmåls~

produktionen,' utan att likväl densamma deraf 'förblifvit oberörd. -Hveteodlin:

g~n har -sålunda, om än på bekostnad af rågodlingen, blifvit i Tyskland ganska

utsträckt.

Större betydelse i förevarande afseende har den protektionistiska lag.;

stiftningen' genom sitt inflytande å förbrukningen af jordbrukets alster, som i

jemnbredd. med varans .fördyrande naturligen kommit att. inskränkas. Att

detta i ·afsevärd grad, skett, vill man i allmänhet ej medgifva, men det torde

likväl vara för handen, ehuru, såsom i sakens natur ·ligger, minskningen

derutinnan långt ifrån öfverensstämmer. med· de försakelser, som af omstän...
. .

digheterna påbjudes. i. afseende å andra förbrukningsartiklar, hvilket emel,.

lertid direkt eller indirekt återverkar på' jordbruket.

. Till belysning af nu omförmälda förhållande med hänsyn till spanmål

må nämnas, att i det. rika Tyskland importöfverskottet af hvete och råg, som

under åren närmast. före tullskyddet 1876-78 utgjorde i medeltal 1,183 mill.

kilogr., ännu under åren 1884~86, sedan detsamma någon tid funnits, icke

höjt sig mer än till 1,262 mill. kilogr~, fastän den inhemska skörden af hvete

och råg icke törde under den senare perioden hafva varit högre än under

den föregående. Beträffande de förra åre~ är jag blott i tillfälle att med7

dela, hurusom det ytterst fördelaktiga skörderesultatet år 1878 utgjorde 2,6

milliard kilogr. hvete och 6,9 milliard kilogr. råg, under det att de motsva

rande siffrorna för åren 1883-85 äro: hvete ~,3, 2,4 ,och 2,5 samt råg 5,6,

5,4 och5,s. Befolkningen i Tyskland har emellertid, från 42,621,000 personer

år 1876 ökats till 46,165,000 år 1885, under det att spanmålstillgången, efter

hvad sålunda vill synas, förblifvit ungefärligen densamma, hvadan den indi

viduella förbrukningen af förevarande artikel torde hafva ganska mycket

nedgått.

Helt visst. har detta sin motsvarighet i Frankrike. Det vill alltså synas;

som tullagstiftningen uti en vigtig del af Europa skall hafva å konstladt sätt

nedtryckt efterfrågan af spa~mål, som härigenom kom~it att" betinga lägre

pris, hvarefter detta i sin ordning bidragit till den försämring af det ekonomiska

läget;'· snmhardt när öfverallt oberoende af tullar nödgar, å ena sidan, jord7

brukare att utsträcka till det yttersta saluanbudet och, å den andra, förbru-'
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kare" att vid varans användning iakttaga största sparsan1het. Det uppkomna

»skyddet», som föranledts af önskan att uppehålla prisen inom ett·begränsadt

område, har förty i väsentlig grad förvärrat det onda; .utan att man ·kun

nat ens inom eget ,område förhindra verkningarna. deraf; och rikedomen å

spanmål har blifvit af så mycket större betydelse, son1 äfven en i och för .

sig ringa tillökning uti tillgången eller minskning uti efterfrågan deraf mäktigt

inverkar å varans värde, tills omsider förhållandena sjelfva bereda en för

ändring.

, "Derå togs emellertid till en början ingen hänsyn. Uti det allmänna

,prisfallet å spanmål' såg man en, för jordbrukare ytterst betänklig företeelse,

som öfverallt verkade· ekonomiska rubbningar, utan att det·· förändrade pris..

förhållandet "lång tid framåt utöfvade ett genomgripande inflytande å sjelfva

produktionen, hvartill förklaringen delvis låg deruti, att vid den landtliga hus

hållningen förefinnes vida större svårighet än å det industriella, området att

frångå det gamla. Dock torde detta numera förändrats, i det att m~' e~ler

mindre omärkligt. äfven der en omgestaltning efter de bestående tidsomstän

digheterna framträdt, hvaraf i viss mån en förbättring uti det ekonomiska

läget är att förvänta.

Vid jen1förelse n1ellan olika länder torde nogsamt Sverige icke tillhöra

de af jordbrukskrisen mest hemsökta. Prisfallet å hvete, SOln så. att säga

inledt krisen, har med anledning af den icke synnerligt stora utsträckning,

hvari detta sädesslag här i landet odlas, icke haft lnycket att betyda utan

till och med 'varit en fördel. Vidare har jordvärdet icke här varit så upp

drifvet som i åtskilliga sydligare länder, hvartill slutligen koilllner, att hafre

och ladugårdsprodukter, som våra jordbrukare företrädesvis haft att atlåta,

icke nedgått i pris till den grad som vissa andra jordbruksalster. Deremot

förekommer väl, att såväl jordegare som· arrendatorer här i landet med ett

sorgligt ·lättsinne åsamkat sig skulder dels på grund af amorteringslån, vid

hvilka de årliga annuiteterna blifva allt mer tryckande, i den mån kapital

afbetalningen fortskrider" dels ock genom s. k. korta lån, hvilka senare åter

till stor del upptagits i allmänna penningeinrättningar mot vexlar och löpande

papper, hvarlned är ,förenadt ej ringa äfventyr, synnerligast som efter vanan

med lånen för egen räkning förbundits garantiförbindelser i olika form för

andra.
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Till en tid kändes de ekonomiska svårigheterna nlindre i följd af den

allmänna öfvertygelsen, att det onda hade nått sin höjdpunkt, så att man

hade högre priser att emotse; men, i den mån dessa förhoppningar icke in

friades, blef naturligtvis den enskildes oro för framtiden stegrad. Vid sådant

förhållande var det ej förvånande, att alltmer blicken kommit att rigtas å

statsmakten, hvilken här, såsom i utlandet, endast skulle behöfva åsätta span-

.målen en lämplig importtull, för att likasom ~enom ett trollslag återföra den

goda tiden i början af 1870-talet.

Jag fruktar emellertid, att de, som stält sitt hopp å tillkomsten af en

importtull, dertill allt för mycket förledts af föredömet från andra länder utan _

föregående undersökning, huruvida någon varaktig stegring af prisen å span

mål kunde dermed här i landet vinnas. Alldeles oberoende af sin uppfatt

ning om betydelsen i allmänhet utaf tullskydd å jordbruksalster bör man

nämligen kunna enas derom, att detta icke må ifrågakomma i annat fall än

att förgel i åsyftade hänseendet beredes landets producenter; och den första

förutsättningen härvid synes mig vara, att importtullens fortfarande bestånd

med någorlunda visshet bör kunna emotses. Härutinnan äro emellertid fram

tidslltsigterna i vårt land icke från protektionistisk synpunkt lofvande. Från

sedt det oegentliga sätt, hvarpå den närvarande riksdagsmajorite~en bildats,

är nämligen att märka, hurusom i Sverige' det stora flertalet personer, som

ega eller bruka jord, dels i följd af den besutna egendomens ringa omfatt

ning~ dels ock af hänsyn till .klimatet faktiskt icke hafva ens skenbart intresse

att uppehålla ,tullar å hvete och råg, under det att i mönsterstaten Tyskland

förhållandet är helt olika.

Sålunda skulle här i Sverige, efter uppgift af J. Hellstenius i hans be

arbetning och kommentar till skatteregleringskomitens tabeller, 1/4el ]/5 mantal'

utgöra den normala omfattningen af ett sjelfständigt jordbruk lTIed beräkning

af 84,6 tunnland åker och 57,6 tunnland äng å mantalet; hvadan till hvarje

jordbruk i medeltal skulle höra mellan 20 och 30 tunnland eller. 9,8 a 14,7

hektar inegojord. Större jordegare finnas ej i flera trakter af landet, och

hel.a antalet personer, som ega jordegendom med 200 (98 hektar) tunnland

och derutöfver odlad jord, beräknas för år 1886 blott vara 2,245. I Tyskland

upptaga åter fastigheter med mindre än 10 hekt.ars inegojord endast 28%

af det hela. Nära nog lika mycket eller 24,4 % belöpa å fastigheter med.
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sådan jord till 100 hektar och deröfver, under det att öfriga 47,6 %utgöras

af ~geridom,ar med inegojord från 10 till 100 hektar. Till den sålunda be

stående olika jordfördelningen inom de begge länderna komma de skiljaktiga

förhållanden i klimatiskt afseende, hvarunder odlingen af råg ocp. hvete, hvilka

sädesslag här, egentligen besväras af den främmande konkurrensen, inom de"

begge länder~a bedrifves. Lika förklarligt som det derföre är, att öfver större

delen af Tyskland jordegareklassens medlemmar skola begagna sitt politiska

inflytande för bibehållande af jordbrukstullar, lika egendomligt vore det, om

här i landet den stora massan af jordbrukare, efter' ~et innebörden af tul

larne blifvit känd, för desamma fortfarande hade sYlnpatier.

Härjemte synes mig vid fråga om infarande af spanmålstull böra upp-

,märksarnmas, i hvad ~ån förmåga finnes' att inom egna landamären åstad

komIna de här importerade sädesslagen hvete och råg till sådan myckenhet,

som inom landet erfordras, enär deraf ytterst beror, om tullarne kunna annat

än tillfälligtvis åstadkomma ett stegradt pris, hvilket, fastän det ibland bestri

des, jag antager vara dess syftemål. Att jemväl härutinnan ställningen i

Tyskland och Sverige är ganska olika, ,låter icke förneka sig. Under det att

nämligen i Tyskland importen af alla sädesslagen är vida större än exporten,

förekommer i Sverige visserligen en betydlig tillförsel från utlandet af hvete

och råg, men densamma motsvaras till väsentlig del af den stora hafre

exporten; och om härtill lägges den myckenhet smör, som under de senare

åren varit från Sverige att aflåta till utlandet, torde hela impor~en af jor,d

bruksalster icke vara större än att den motsvaras af exporten. Den senare

lika väl som den förra har följt af det sätt, hvarpå landets jordbruk på sista

tiden omgestaltats, och är utan all fråga att betrakta såsom en missrigtning,

för den händelse man anser jordbrukets uppgift: vara att förse landets be

folkning med dess förnödenheter, under det åter man kommer till en mot

satt uppfattning, der man finner det böra bero af värdeförhållandena, huru i

förevarande afseende må förfaras. Att i det vestra Europa hafre äfven för

framtiden torde komma att relativt högre betalas än särskildt hvete, är en

gifven följd deraf, att den längre transportkostnaden är·, mindre betungande

för hvete, såsom varande ~er värdefullt, än för hafre. " Af denna orsak är

det' ock sannolikt, att det sätt, hvarpå förhållandena här i landet utvecklat

sig, icke skall undergå någon rubbning, så vida ej genom statens ingripande
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en. lokal prisförändring inträder; lnen naturligt är, att, i fall utsigt beredes

antingen till följd af til~kommen·tull eller af annan orsak att allenast för råg

och hvete erhålla ett högre pris, detta ock skall utöfva· inflytande' å hushåll

ningen, så till vida att den inhemska tillgången af dessa säde'sslag på be

kostnad af andra jordbruksalster stegras. Ett sådant· förhållande' skulle emel

lertid ·i sin ordning icke kunna ·undgå att återverka' på .värdet deraf, som

härigenom nedbragtes, med den påföljd, att .förmånen af ett befintligt tull

skydd upphörde, så snart den inhemska tillgången omsider motsvarade be

hofvet. Ja, redan då tillökningen af det befintliga förrå~et vore så stor, att

under den närmaste framtiden öfverflödig tillgång af inländsk vara' vid god

årsväxt· vore att förvänta, förlorad.e spekulationen sitt förut varande säkra

fotfäste, hvarföre också möjligheten deraf bör härvid tillrriätas afgörande

betydelse.

Frågan om Sveriges produktionsförmåga i förevarande afseende erbjuder

sålunda stort intres~e; och är dervid till en början att ihågkomma, hurusom

~andet; efter att lång tid hafva haft behof utaf spanmålstillförsel från utlandet,

redan under första årtiondena af detta århundrade hade fullt upp af hvete,

råg och annan spanmål. Längre fram under medlet af detta århundrade

uppstod till och med ett exportöfverskott, som beräknades för åren 1855-59

af hvete till 4,164 t:nr och -af råg till 64,995 t:nr.

Omsider inträffade emellertid en förändring. Sålunda utgjorde af hvet~

årliga impor~öfverskottetåren '1881---85 - efter det under föregående femårs

period funnits ett exportöfverskott af cirka 43,000 t:nr - icke mindre än

692,000 t:nr, och har detsamma sedermera .. hållit ·sig deromkring. Samma

lunda ha.r rågimporten så' ökats, att densamma, efter afdrag af exporten, från

933,000 t:nr åren 1871-75, belöpte sig åren 1875-80 till 1,800,000 t:nr;

och har importtillväxten efter år 1880 fortgått.

Det sista året var importen afhvete: 37,656,000 kilogr., af råg: 154,632,000

kilogr., af hvetemjöl: 34,782,000 kilogr. samt af rågmjöl: 37,300,000 kilogr.

Uppenbarligen är denna ökade import af råg och hvete ej att tillskrifva

något tillbakagående å det agronomiska området, utan allenast beroende 'på

förskjutningar inom jordbrukshushållningen med anledning' af de förändrade

prisförhållandena. . Tillfället, å ena sidan, att till ytterligt billigt pris utifrån

erhålla råg 'och hvete samt, å den andra, att med fördel aflåta hafre och
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smör har' härvid varit verksamt' samt lemnat en tydlig anvisning' om· det för'

farande, som vore att iakttaga. I hvilken omfattning densamma blifvit följd,

angifva ofvanstående, sifferuppgifter;' och har' det gått derhän att numera i

Sverige förbrukas frälnmande' hV,ete till lika stor myckenhet som i landet

skördäs, under det· att· rågtillförseln :utifrån' motsvarar· en tredjedel af den

inländska tillgången.

. Tillkommer emellertid en importtull, exempelvis af 5 k~onor per tunna

för såväl· råg som hvete, blir den närmaste följd~n, att värdet öfverallt, der

transp.ortkostnaderna äro utan större betydelse, stegras' inemot eller till och

med öfver tullbeloppet. Landets jordbrukare, som ej hafva mycket att aflåta

.af dylik säd, skulle dock ej skörda· synnerlig vinst derpå, utan' komme egent

ligen innehafvare af spanmålsupplag att ,riktas; och då, efter hvad det för

sports, åtskilliga främmande köpmän,' i afbidan å en förväntad tull, för egen

räkning magasinerat en stor myckenhet af malen' och omalen s'äd här i lan

det, särskildt i Mahnö, skulle det, om tull verkligen varder besluten, icke vara

ur vägen, att någon anstalt till förhindrande af dessa främlingars riktande på

den svenska statskassans bekostnad i sammanhang dermed vidtoges, .såsom

exempelvis' förklarandet af Malmö för frihamn.

Landets jordbrukare komma helt visst redan innevarande år, innan någon

utsträckning af höstsädesodlingen kunnat ega rum, blifva i tillfålle 'att utbjuda

betydligt större myckenhet af råg och, hvete endast genom besparing deraf

vid den egna hushållningen, i det att ej längre, 'såsom under den föregående

tiden varit vanligt, råg, ja, till och med hvete användes för kreaturens ut

fodring och till bränvinsbränning, utan ersättes af hafre och potatis. Tör

hända sk~ll äfven i vissa delar af landet det gamla bruket att till brödföda

åt menniskor nyttja hafre och korn .vinna utbredning. Utan all fråga bere

des redan derigenom utväg att till afsalu hålla betydligt mer inländsk råg

och hvete; men, hvad sålunda vid landthushållningen inbesparas, blir. dock

en obetydlighet vid jemförelse med den tillökning uti förrådet, som år ifrån

år är att förvänta genom· utsträckt odling af. de genom. tullskyddet gynnade

sädesslagen. Att i följd af detsammä utsädet af råg ocll hvete skall nästa'

höst utvidgas, lär väl ej vara underkastadt något tvifvel; och på detta sätt

komme det - under förutsättning af ett stegradt värde derå i förhållande

till häfre- och kornprisen -' atf .fortgå, tills omsider vid goda' skördeår
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den inländska varan lemnade öfverskott med hänsyn till efterfrågan inom

landet.

Åtminstone i afseende på råg torde det ej, möta synnerlig svårighet att

erhålla en landets behof motsvarande inhemsk tillgång, naturligtvis på bekost

nad af åtskilligt annat, som hitintills skänkt större fördel; men äfven af hvete

bör det mesta kunna inom landet produceras, ehuru den bättre beskaffen

heten af den utländska varan med all säkerhet alltjemt torde komma att

föranleda en betydlig import deraf, alldeles oberoende af de stegrade kost

naderna. En sådan import, som h~r till föremål en från kommersi~l syn

punkt annan vara än den, hvarpå landets producenter hafva att bjuda, egeT

likväl ej direkt inflytande på värdet af den sistnälnnqa.

Hela det. närvarande importbehofvet af hvete och råg kan i rundt tal

beräknas till 2 millioner tunnor, utan att likväl, derest varan i afsevärd grad

fördyras och jordbrukarne härigenom förmås att vid sin egen hushållning

iakttaga större sparsamhet, på långt när samma myckenhet torde behöfva

utifrån hemtas, äfven om skörden icke skulle blifva större.

Odlingen af höstsäd har på sista tiden här i landet aftagit derhän, att,

medan ännu år 1865 densamma upptog 17,37 %af åkerarealen, år 1884 blott

användes 14,85 %, d. ä. 2,52 % mindre, så att, om allenast härutinnan en

återgång sker, ytterligare 150,000 tunnland komme att bära råg och hvete,

hvaraf, vid beräkning af 7 tunnor säd' å tunnlandet, erhölles en ökad tillgång

af 1 million tunnor. Sannolikt skulle det emellertid ej stanna härvid,_ i det

att vid förmånlig betalning för råg och hvete odlingen deraf än mer utsträck

tes, så att, till omförmälda 2,52 %komme ~örhända inom kort tid ytterligare

2,5 %och så vidare, tills omsider den skyddstull, hvarå så stora förhoppnin

gar fästats; vore för sitt ändamål utan verkan. Återigen komme under de

f6rhållanden, som nu blifvit af mig angifna, landets jordbrukare att blott

ställas för den utländska konku'rrensen, hvilken för dem då blefve så mycket

betänkligare, som de,. relativt till de uppoffringar och den risk, som det kostat

dem att bereda större tillgång af råg och hvete, icke vidare hade utsigt att

derför få jemförelsevis lika hög betalning som för hafre och ladugårdsproduk

ter. I jemnbredd med brödfödans fördyrande hade väl också den ,allmänna

förbrukningen inom landet af ladugårdsalster minskats, hvilket förhållande,

äfven efter det en återgång i afseende å sädesprisen egt rum, i' följd af va·'

J
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nans makt bibehölle sig. Ledsammast vore emellertid, att landets jordbrukare

under mellantiden å den internationella varumarknaden: antagligen kommit i

sämre läge än förut.

Under det' att,' nämligen smör och kött, hvarå priset alltjemt varit be

stämdt efter förhållandena i utlandet, inom Sverige relativt sämre betalats

än råg och hvete,' och i följd häraf förekonlmit allt mindre ymnigt, hade an

tagligen i Ryssland 'och andra länder, hvarestexporthindren med hänsyn till

råg och hvete framkallat sjunkande värde derå, både boskapsskötseln samt

{)dlingen af hafre och korn tilltagit, eller med andra ord utvecklingen der

gått i motsatt rigtning, som åter hade till följd, att vårt lands jordbrukare,

€fterdet tullskyddet någon tid verkat, från sina gradnar österut komme att

'röna en mycket större konkurrens å den engelska marknaden lned' hänsyn

till hafre och smör.

Protektionism med hänsyn till jordbruksalster synes sålunda här i lan

det icke skänka alldeles sanlma' fördelar som i åtskil~iga främmande länder,

synnerligast om jordbrukare för erhållande af in1porttull å råg och hvete

nödgats underkas'ta sig tullar, hvilka fördyrade de för jordbruket behöfliga

artiklarne; men nu anförda och andra i älnnet framstäida anmärkningar äro

tyvärr för dem, som' bibragts det protektionistiska föreställningssättet, icke

annat än teoretiska betraktelser utan praktiskt värde. De behöfva blott veta,

att jordbrukstullar blifvit sedan några år tillbaka införda i Tyskland, för att

lanse detsamma böra ske äfven hos oss; och alln1än är bland dem öfverty

,gelsen icke blott att jordbrukarne skulle erhålla en varaktig förbättring uti

sina näringsvilkor genon1 tillkomsten af spanmålstullar, utan ock att det eko

nomiska välbefinnandet i äfrigt skulle derigenom förhöjas. '

Att jordbrukarne i Tyskland genom de af tullarne uppehållna prisen

beredts fördel, kan ej förnekas. Deremot torde den välmåga, ,hvarå tillika

hänvisas, vara mer skenbar än verklig. Tillgången å lånekapital har visser

ligen varit och är fortfarande der mycket riklig; men detta är ingalund.a något

ovilkorligt bevis å lyckliga ekonomiska vilkor. Tvärtom plär öfverflöd' i

nämnda hänseende utmärka ringa tillfälle till förvärf, SÖlp. åter i allmänhet

forenas med nedsatt förbrukningsförmåga' hos den stora massan af befolk·

ningen; och tillståndet derstädes synes härpå utgÖra en bekräftelse. Att

. åtgången af spanmål icke ökats i jemnbredd med befolkningstillväxten, år
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förut framhållet.· Likaledes har, såsom man kunnat förvänta,· såväl kött som

smör kommit att mindre förbrukas, hvilket man kan' sluta deraf, att nötkrea

turen, som vid anstäld beräkning i Januari 1873 upptogos till 15,776,702 st.,

tio' år senare' icke- utgjorde mer än '16,786,764 st., under det att samtidigt

härmed fåren" minskats' från 24,999,406 st. år 1873 till 19,185,000 st. år 1883.

. Äfvenledes med hänsyn till import ·och export af n.ötkreatur förefinnes, vi.d

jemförelse med tillståndet åren närmast före och efter jordbrukstullarnes till

komst intill år 1885, ingen afsevärd skilnad. Med sistnämnda år har emel

lertid· en' förändring inträdt, i det att importen efter den detta år företagna

stegringen af spanmålstullarne visat en stark tendens att ökas o.ch ·exporten

att nedgå, något, som likväl ej må tillskrifvas större inländsk förbrukning,

utan säkerligen härflyter af minskad boskapsskötsel. ,Härmed må samman

ställas det märkliga förhållandet, att exportöfverskottet af smör tyckes till

taga, allt under det åtgången af potatis är inom landet i stigande.

Om inskränkning~r ega rum beträffande nu omförmälda förnödenhets

varor, göras dock ,de största indragningarna i afseende å artiklar, hvilka.· ej

äro dertill hänförliga, utan att jag emellertid är i tillfälle att i detaljerna häraf

lemna några statistiska uppgifter. Anmärkas må blott, att förbrukningen' af

tyskens älsklingsdryck öl, som år 1877 varit per individ 88,8 liter och år

1878 något mindre eller 87,5 liter, under de efterföljande fyra åren nedgick

till ~2,9,' 84,6, 85 samt 84,9 liter, för att först under den sista tiden höja sig.

Dit hän måste anordningar syfta, hvilka, i ändalnål att tillgodose' den

förmögna san1hällsklassens intressen, tillbakahålla förbrukningen hos den st~ra

massan af folket, som emellertid deraf skal~ hen1ta lärdom om betydelsen af

politisk makt. Lång tid torde dock detta tillstånd ej ·kunna bibehålla sig.

Allt större blifva protektionismens öfvergrepp, hvarmed svårigheten att uppe

hålla systemet gent elnot de gamla motståndarne ökas; och dessutom visar

den allmänna· erfarenheten,att .under den fortsatta tillämpningen deraf allt

flere pe~sone~ blifvit besvikna å erhållna eller blott emotsedda tullar, hvari

genom det allmänna missnöjet blifver alltmer. utbredt. Belysande för ställ

ningen är, hurusom' i Tyskland det. nya systemet åtföljdes af. ökad benägenhet

för ,emigration. Efter det nämligen densamma under åren 1874-79. rört sig

emellan 45,112 personer'förstnämnda år och 21,964 år 1877, ökades densamma,

sedan år 1879 landet erhållit förändrad tullagstiftning, år 1880 till 106,190

-j-
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och år 1881 till 210,547. Härefter har emigrationen visserligennedgått, men

ändock förblifvit betydligt större än före. ~r 1880. Helt visst bidrog dertill

förbättrade konjunkturer i Amerika åren 1879' och 1880; men förhållandet är

dock utan afseende härå ganska beaktansvärdt, då dermed icke låter förena

sig någon öfvertygelse om protektionismens förlnåga att åtminstone inom den

klass, der emigrationen är störst, bereda gynsammare fralntidsutsigter.

Förvisso må man äfven här i landet ej öfverlemna sig åt förhoppningar

om inträdet af bättre konjunkturer lnedelst tullar å lifsförnödenheter. Väl

stånd grundlägges sannerligen. ej genom ett konstladt, fördyrande af spanmål

och andra förbrukningsartiklar. Derigenom åstadkommes blott en förändrad

rigtning inom jordbruket, likasom en försvårad afsättning å andra närings

områden, hvilket icke kan undgå att nedbringa det allmänna tillfället till för

väTf, hvaraf det ekonomiska välbefinnandet ytterst är beroende. Man önskar

nu stegrade spanmålspris; och ober,oende af tullar kunna desamma fortare

inträda än någon nu anar. Dertill behöfves blott missväxt i åtskilliga länder,

som, då' det hittillsvarande år ifrån år fortsatta prisfallet förebyggt tillkomsten

af större sparade förråd, ovilkorligen komme att hastigt drifva upp prisen,

törhända i högre grad än äfven från jordbruksprotektionistisk synpunkt före

kommer önskvärdt. Då skulle nämligen den allmänna meningen fordra ett

aflägsnande af spanmålstullar, under det att emellertid tillkomna tullar å

industriartiklar blefve b~stående.

Jordbruksprotektionismen bortvänder dessutom uppmärksamheten från

det angelägna reformarbetet inom landthushållningen. Man bör sträfva att

åvägabringa trygghet i rättsligt afseende, likasom att nedsätta, bruknings

kostnaderna, hvarmed på samma gång jordbruksförmögenhetens värde ökas

och den årliga nettoafkastningen derifrån stegras; varande jag förvissad att

en undersökning i fråga 8m de omständigheter, under hvilka de svenska jord

brukarne arbeta, nogsamt skall gifva vid handen, att derutinnan ganska mycket

finnes att göra.

Det är sålunda ett mycket beklagligt förhållande, att de ökade insigterna

beträffande sätten att stegra jordens alstringskraft icke åtföljts af större eko

nomisk beräkningsförmåga. Lika illa som det är att utan' hänsyn till timade

förändringar fortgå i de gamla hjulspåren, hvartill åtskilliga jordbrukare göra

sig skyldiga, lika olämpligt är det, om personer, som i syfte att få sitt jordbruk
2
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ordnadt på ett s. k. tidsenligt sätt, tillvägagå ,utan nödig urskiljning; och fruktar

jag, att ganska ofta alldeles för mycket afseende fästats vid den tekniska

fulländningen inom ,näringen, under förbiseende, efter hvad redan förut

nämnts, af äfventyret vid skuldsättning, hvilket i vår tid ställer sig så mycket

större som jordbruket alltmer blifvit en affär med betydligt ökade både in

komster och utgifter; varande faran desto större ju mindre tillfälle är för han

den att i händelse af inkomsternas nedgående åstadkomma en förminskning

.af utgifterna. Af hänsyn härtill borde kapital till jordförbättringar och bygg

nader endast med den största varsamhet upplånas, då i detta fall, hvad en

gång inlåtits uti näringen, sedan icke kan derifrån frigöras. Föredöme är

härvid för jordbrukaren att hemta från tillvägagåendet inom andra näringar,.

der det städse anses behöfligt att verkligen ega en hufvudsaklig del af det

s. k. anläggningskapitalet.

Om den närvarande krisen, såsom det är att hoppas, bereder jordbru

karne mer allmänt insigt af angelägenheten att lämpa sin verksamhet icke

efter de lån, som under anlitande af vänner och bekanta stå att erhålla,

utan åtminstone till hufvudsaklig del efter de egna tillgångarna, vore detta

en stor lycka. Bland annat borde nämligen deraf följa, att ej persDner i sak

nad af tillräcklig förmögenhet så allmänt som nu sker förledas till inköp af

jordegendom. Deraf vore jemväl att förvänta en förändring med hänsyn till

arrendatorer. För närvarande utgöres desse till stort antal af personer i'

min.dre goda förmögenhetsvilkor, som af denna orsak icke kunna handhafva J.

sin hushållning på önskvärdt sätt samt dessutom vid minst,a motgång blifva

ur stånd att gent emot jordegaren fullgöra sina förbindelser. Och detta är

åter icke utan inverkan på den för vårf land egendonlliga omständigheten,

att jordbruksfastighet icke utgör någon omtyckt förmögenhetsplacering, än-

skönt värdet derå för närvarande är så lågt, att en egare efter skedd utarren-

dering bör kunna påräkna en fullt tillfredsställande årlig"~ inkomst. Om en

förändring härutinnan skedde, skulle både hågen för inköp af jordegendom

ökas och den minskade faran af dess bortslumpande till vanpris lyckligt åter-

verka på jordbrukskrediten. Jemte det att härigenom jordegareintresset komme

att tillgodoses, skulle personer, som ville egna sig åt jordbruk, på' vida billi-

gare vilkor än fallet ·annars är komma i besittning af jordegendom.

Nu omförmälda mindre lyckliga förhållanden må visserligen till förnämlig
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del förklaras af vanans makt, men är dock äfven beroende på lagstiftningens

beskaffenhet. Så ofullständiga s'om lagstadgandena nämligen äro i afseende

på f6rvärf af jordbruksfastighet, har den' förmögne mannen ganska goda skäl

att ej derpå, inlåta sig, då han i följd af lagens tystnad i en lnängd 'vigtiga

frågor äfventyrar trakasserier från säljares och andra personers sida, hvartill

kommer, oafsedt svårigheten att fi~na en någorlunda vederhäftig arrendator, att

frånvaron af lämpliga lagbestämmelser gör egarens ställning såväl i händelse

af arrendatorns konkurs som i andra fall mycket äfventyrlig; varande det

sålunda ett vigtigt önskningsmål att, beträffande både förvärf af jord och

temporär upplåtelse deraf, tidsenliga bestämmelser i lag meddelas.

Äfvenledes vår inteckningsrätt fyller ingalunda de ,fordringar, som derå

~tällas; och den sista ekonomiska komiten har jemväl framhållit, hurusonI en

genomgripande omarbetning behöfves. I sammanhang dermed böra de för

hållanden, under hvilka våra hypoteksföreningar verka, egnas uppmärksamhet;

dervid till en början torde böra tagas i betraktande, huruvida ej för någon

del af jordegendomens värde lån skulle kunna erhållas utan amortering. Vi

dare må ifrågasättas, om det är lämpligt, att i afseende å dessa lån intet

minimum förefinnes. Bland annat f6ranledas deraf ganska dryga förvaltnings

kostnader, som, särskildt för de större lånen, blifva betungande; och af denna

och andra orsaker är det slutligen en ganska beaktan'svärd fråga, om det nu

bestående, nled hela vår ekonomiska rätt of6renliga monopolet för hypoteks

banken till utgifvande af obligationer med säkerhet af inteckning uti jord

bruksfastighet bör förblifva gällande i all framtid. Visst är, att, om detsamma

upphör, egare af större jordegendomar hafva tillfälle att bereda sig lån å vida

billig~re vilkor än inom hypoteksföreningen förekomma.

Om sålunda egare af jordbruksfastighet i följd af landets sociala inrätt

ningar icke hafva, vare sig å lånemarknaden eller iöfrigt, den ställning, som

kunde dem beredas, är likväl det läge, hvari brukare af annans jord befinna

sig, än värre. Deras å lag grundade rättigheter ,gent emot jordegare äro

ytterligt obestämda; och änskönt den förnlögenhet, som för dem är behöflig,

år ifrån år stiger, samt af sådan orsak allmänt ifrågakommer upptagande af

lån, är dock ingen utväg beredd till belåning ens delvis 'af den rörliga jord

bruksf6rmögenheten. Upprepade gånger har föreslagits att Illed hänsyn till

jordbruksinventarier medgifva s. k. förlagsinteckning, utan att detta hitintills
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haft framgång. Förvisso må ej förnekas, att en dylik inteckning föranleder

åtskilliga juridiska olägenheter; men, om i jemförelse dermed ställas skugg

sidorna af det närvarande borgenssystemet, torde likväl ett medgifvande deraf

innefatta en förbättring, äfven om den ifrågasatta förlagsinteckningen i~ke

skulle helt och hållet utesluta behofvet af borgen. Sedan penningeförhållan-. "
dena ordnats i enlighet med den nya lagstiftningen, är ~ämligen att hoppas,

det meddelad borgen icke bibehölle sin närvarande egenskap af skuldförbin

delse utan blefve en garanti emot förskingring af den förpantade egendomen,

under det att i sammanhang dermed åtminstone bankolånen begränsades till

hypotekets saluvärde.

Hvad nti af mig anförts, berör emellertid endast yttersidorna af jord

bruket; men äfven i det inre af h-ushållningen befinnes åtskilligt för närva

rande vara mindre väl ordnadt, hvaraf foljden är, att produktionskostnaderna

blifva relativt höga. En vigtig orsak dertill är egosplittringen, hvilken, trots

de oerhörda utgifter" som storskiften och laga skiften här i landet medfört,

tyvärr i ganska hög grad är for handen, under det att likväl det torde få

anses såsom sjelf~lar sak, att de egor, som tillsammans skötas, böra hafva

ett koncentreradt läge med fäst hänsyn på den geologiska formationen, icke

minst af det skälet att transportutgifterna å egendomen må ställa sig så lågt

som möjligt. Detta har ock beaktats i Nordamerikas förenta stater, i det att

jordegendomarna der från början erhållit en qvadratisk' form; och dit hän

synas mig bemödandena böra rigtas äfven här i landet, der genom en ensidig

sträfvan efter rektangulära former jordegorna, i mån af hemmansklyfningar

nas tillväxt, blifva långa jordremsor.

Höga brukningskostnader förekomma jelnväl i följd af bristande tillgång

å allehanda vid jordbruket erforderliga döda och lefvande inventarier,. hvar- '

jemte äfvenledes omkostnaderna vid varans 'förädlande eller afsättning ej

sällan äro oskäligt höga. Detta bör emellertid kunna·' undanrödjas. Sålunda

torde i en mängd fall, då enskilde jordbrukare icke hafva tillfälle att hvar

för sig anskaffa hvad inom deras näring bör vara att tillgå eller att i öfrigt

åvägab!inga lämpliga anstalter, tillfålle finnas att å associationens ,väg erhålla

d~tsamma, utan att man hitintills i den utsträckning, som det är möjligt,

deraf begagnat sig. Mycket må härvid skrifvas å bristande företagsamhet,

men dertill torde ock bidraga, att den närvarande bolagslagstiftningen med
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solidarisk ansvarighet utom vid aktiebolag icke uppmuntrar personer att ingå

bolagsförening med de förpligtelser, som' dermed ~ro förbundna. Härvid skulle

de tyska »Genossenschaften» utmärkt fylla det befintliga behofvet.

I största kort~et har jag nu antydt, hvad efter min mening är inom

jordbruksnäringen att göra. Mycket mer skulle härvid vara att säga; men"

det anförda torde åtminstone angifva, i hvilken rigtning bemödandena torde

böra gå; och i den mån, å ena sidan, jordbrukarne lyckas minska nu

förekommande omkostnader oeh, å den andra, staten bringar jordbruks

lagstiftningen i öfverensstämmelse med tidens fordringar, inträder också en

förbättring, oberoende af den önskade stegringen utar prisen å jordbruksalster.

Icke nog ,att såmedelst den kris, under hvars tryck jordbrukarne nu befinna

sig, blifver allt mindre känbar, utan torde densamma jemväl genom sin in

verkan i antydda afseende blifva till gagn för den agronomiska utvecklingen.

Under sträfvandena för detta måls vinnande må man ihågkomma, att

den nuvarande krisen ingalunda är, vare sig med hänsyn till beskaffenheten

af de förefintliga svårigheterna eller i öfrigt, en allenastående företeelse, utan

har den mer än en gång haft sitt motstycke under· den förflutna tiden.

Särskildt å 1820-talet förekom en kris, som i förvånande grad liknade

den närvarande. Jemväl då sökte man här i landet hjelp, till en början uti

meddelade odlingslån och vissa andra lättnader för jordbrukare, derefter, då ~

detta befunnits icke vara något botemedel, uti spanmålstullar, vida högre än

de nu ifrågasatta. Icke heller dermed bereddes den räddning, som man då

på bättre grunder än får närvarande af tullarne förväntat; men ~ det hopp

lösa läge, hvaruti man sålunda kommit, föddes inom allt större kretsar den

öfvertygelsen, att det enda sättet till ernående af ~ågon förb~ttring i det eko

nomiska läget vore att genom. ett småningom skeende aflägsnande af de hin

der, som enskilda intressen, ledda af en kortsynt egoism, uppstält, underlätta

handeln och varuutbytet; och på denna väg lyckades man icke blott åter

ställa utan mer och mer öka det ekonomiska välbefinnandet. Detta är nu

glömdt; men törhända framtiden skall erbjuda en paralleI härmed.

Under åberopande af föreningens i § 3 af protokollet vid senaste sam

manträdet antecknade beslut, anmälde herr vice Ordföranden, att inom den
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bestämda tiden förslag till öfverläggningsämnen vid det ifrågasatta national~

ekonomiska mötet i Köpenhamn inkommit dels från herr C. E. Ljungberg

och dels från herr J. L. Sebenius.

Sedan de inkomna förslagen blifvit upplästa, uppstod en stunds diskus

sion, i hvilken deltaga herrar Wrern, Ljungberg, Arnberg och herr vice Ord

föranden.

Föreningen beslöt att åt Styrelsen öfverlemna att afgöra såvälIluruvida

förslag till öfverläggningsän1nen borde i föreningens namn till det ifrågasatta

mötets bestyrelse insändas, som äfven, i fall detta ansågs böra ske, hvilka

ämnen, som i sådant afseende borde uppgifvas.

I
l
l



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 23 februari 1888.

Ordförande: Presiderlterl Gr~fve A. F:SON POSSE.

Till ledaInot af föreningen invaldes Herr Bankkassören O. Enell.

Herr Bankdirektören Palole höll 'härefter följande föredrag:

Några betraktelser med anledning af den ekonomiska

komitens betänkande.

Mine herrar! Den ekonomiska komiten har, såsom bekant, förordat ett

icke ringa antal åtgärder i syfte att förbättra den allmänna ekonolniska ställ

ningen i landet. Om de flesta af dessa åtgärder torde med fog kunna sägas,

att hvar och ,en för sig är nyttig och önskvärd. Om dem alla tillsammans

torde med ännu större fog kunna sägas, att, äfven om de kunde omedelbart

bringas till utförande, så skulle de utan tvifvel vara långt ifrån tillfyllest att

afhjelpa det ekonomiska betryck, öfver hvilket klagan råder bland våra närings

idkande klasser. Af komitens betänkande framgår också med full tydlighet,

att komiten ansett sin uppgift vara mindre att utfinna medel för betryckets

afhjelpande än fastmera att sö.ka sprida ljus öfver betryckets sannolika orsaker.

Vid den utredning af det allmänna ekonomiska tillståndet, som utgjort

den nödvändiga förutsättningen för komitens förmåga att fullgöra denna sin

uppgift, har komiten, såsom bekant, gjort bruk af två särskilda utvägar. Frågor

om det ekonomiska tillståndet och dess orsaker har å ena sidan blifvit fram

stäIda till samtliga länsstyrelser, och å andra sidan har svaret på samlna

frågor blifvit sökt i den officiella statistikens sifferkolumner.
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Dessa särskilda undersökning~metoder hafva lemnat resultat, som sins

emellan äro väsentligen olika, men hvilka derföre torde vara egnade att kom

plettera hvarandra och tillsammans gifva en trogen bild af det ekonomiska

tillståndet. pe från länsstyrelserna ingångna svaren ställa det utom" allt tvif

vel, att inom större delen af vårt land och bland alla dess näringsidkande

klasser råder klagan öfver ekonomiskt betryck. Några af länsstyrelserna hafva

till och med starkt betonat, att inom deras förvaltningsområden denna klagan
\

varit ganska hög och att den flerstädes stigit ända till Inisströstan om närin-

garnas bestånd. På" samma gång har likväl af länsstyrelse~nas rapporter

framgått, a~t, hvad den kroppsarbetande klassens ställning beträffar, denna

allestädes fortfarande är synnerligen gynsam. Ty äfven om arbetslönerna

på senaste tider något sjunkit, så hafva å andra sidan lefnadskostnader~a

nedgått i ännu högre grad.

De upplysningar rörande det allmänna tillståndet, som vunnits genom de

statistiska undersökningarna hafva, som jag nyss antydde, lemnat resultat,

hvilka i vissa, mycket väsentliga punkter synas motsäga länsstyrelsernas nyss

angifna yttranden. Utan undantag hafva alla de statistiska uppgifter, hvilka

anses vara företrädesvis betecknande för förändringar i det allmänna ekono

miska tillståndet, visat, att under de sista fem åren, hvilka undersökningen

omfattat, nämligen 1880-1885, den allmänna ekonomiska ställningen, långt

ifrån att försämras, tvärt om förbättrats. För att åskådliggöra detta, har den

ekonaIniska komiten låtit i grafiska framställningar återgif~a de svar, som

de statistiska tabellerna i detta afseende lemnat. Jag ber att få fästa upp

märksamheten på några af de vigtigaste ut~f dessa framställningar. Tabellerna

omfatta en tidrymd af 20 år, från 1866 till "1886, det sista år, för hvilket

statistiska uppgifter ,varit för komiten tillgängliga. "

l\tIed afseende å sättet för tydningen af de kurvor, som å de~, grafiska

framställningen förekomma, sönderfalla dessa i tvänne hufvudgrupper, hvilka

jag för korthetens skull tillåter mig beteckna med den positiva och den nega

tiva. Till den positiva gruppen räknar jag de kurvor, i hvilka en höjning

antyder förbättring af det allmänna tillståndet. " Till dessa kurvor höra de,

som utmärka dagsverksprisen, sparbanksinsättningarna, öfverskottet af antalet

födde, handelsomsättningen samt tillver~ningsvärdet vid fabrikerna. Till den

negativa gruppen hänför jag deremot de, hvilka genom sänkning antyda en
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förbättring af det allmänna tillståndet. Dit höra således tvångsförsäljningar,

ådömda skuldbelopp äfvensom utvandringen.

Hvad som, redan vid första åskådningen af kurvorna, är egnadt att falla

i ögonen, är den nära öfverensstämmelse, som emellan dem ä~" rådande. Vi

. finna nämligen, att nästan i alla kurvor inträffa höjningarna och sänkningarna""

vid samma tidpunkter, med iakttagande naturligtvis, att höjningarna i den

positiva gruppen motsvaras af sänkningar i den negativa. Se vi närmare

efter, huru dessa höjningar och sänkningar vexla, så finna vi två särskilda

perioder, som under dessa 20 år förete mycket starka sänkningar af de posi

tiva kurvorna och höjningarna af de negativa. Vid tvänne perioder således

har det allmänna tillståndet i vårt land varit i hög grad försämradt. Af dessa

perioder inträffade den första 1868-1869 och den, andra 1878-1879. Vid

båda dessa perioder se vi, att de kurvor, hvilkas höjning antyda en förbätt

ring, nått sitt minimum, under det att de negativa kurvorna, som genom en

sänkning antyda förbättring, hafva samtidigt nått sitt maximum. En afvikelse

finnes dock härutinnan, och den förekolunler i utvandringskurvan, ~om nått

sitt maximum år 1882. Anledningen härtill skall jag längre fram söka påvisa.

Efter år 1879 finna vi deremot en rigtning uppåt af de positiva kurvorna och

en rigtning nedåt af de negativa. Således ett vittnesbörd om att ställningen

har förbättrats under åren 1880-1885.

Vid första påseendet synes sålunda den mest uppenbara motsägelse vara

rådande mellan de vittnesbörd, som erhållits ur den officiella statistiken å ena

sidan och länsstyrelsernas utlåtande å den andra. Man skulle vara frestad

tro, att sådana motsägelser måste vara förorsakade genom bristande tillför

litlighet å ena eller andra hållet. En närmare granskning af saken torde

dock visa, att det icke finnes någon" anledning till tvifvel om båda vittnesbör

dens rigtighet. De låta sig mycket väl förena och detta i betraktande af den

särskilda arten af den ekonomiska kris, som under de sista åren sålunda på

olika sätt låtit sig förnimmas.

Denna ekonomiska kris har, såsom bekant, icke varit inskränkt till vårt

land. Den har under de senaste åren gjort sig känbar \inom hela den civi

liserade verlden. Den har öfverallt bland de näringsidkande klasserna fram

kallat en liflig förnimmelse af och en högljudd klagan öfver ekonomiskt be

tryck. Denna klagan har icke endast i vårt land utan äfven annorstädes
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föranledt tillsättande af kOlniteer, hvilka, i likhet lned den svenska komiten,

haft till uppgift att undersöka orsakerna till del ekonomiska betrycket och

föreslå medel för dess afhjelpande. Af de utlåtanden, som dessa komiteer

afgifvit, är d~t särskildt ett, som är förtjent af den största uppmärksamhet.

Det är nämligen det betänkande, som afgifves af den engelska kommissionen..

Af alla länder torde England vara det, som hårdast drabbats af den ifråga

varande krisens härjningar. Summan af de förluster, som genom 'densamma

uppkommit för de enskilda medborgarne i England i form af minskning uti

egendomsvärdena och årsinkolllsterna uppgå till så betydande belopp, att i

jemförelse med desamIna sannolikt de flesta andra länders krympa tillsam

mans till obetydligheter. Vidare ,äro det engelska arb~tet och egendomsför

delningen så beskaffade, att verkningarna af denna kris hafva i England fram~

trädt med större tydlighet än i något annat land. Det är slutligen en annan

omständighet, som gör den engelska komitens arbete synnerligen förtjent af

tillit, flämli~en den, att den engelska undersökningskommissionen varit tillsatt

af en toryregering och att komitens ledamöter valts just bland tories, således

bland de rikaste och mest inflytelserika' samhällsklasserna, hvilka hårdast

känt trycket af den ekonomiska omhvälfningen och sålunda icke kunnat vara

benägna att underskatta de lidanden, som densamma medfört.

De temligen talrika och vidlyftiga »blå böcker» i hvilka den engelsk~

}{ommissionens rapporter innehållas, hafva varit äfven för den svenska kOlniten

tillgängliga, och det hade måhända varit önskvärdt, att ett salnmandrag af

den engelska kommissionens rapport. fått inflyta äfven i den svenska ekono

miska komitens betänkande. Så har emellertid icke skett. Denna brist har

dock numera måhända blifvit af mindre betydelse derföre, att under den

senaste tiden svenska allmänheten beredts tillfälle att på annat sätt erhålla

kännedom om det väsentligaste innehållet af den nämnde kommissionsrappor

ten. I en' uppsats, som under det kända författaremärket H. F. förekommer

i januarihäftet af Nordisk l'idskrift för i år, finnes nämligen ett sammanträngdt

referat af den engelska komitens arbeten. Uppsatsen är mycket kort, men

utförd med ett sådant mästerskap, att äfven inom den trånga ramen alla de

stora hufvuddragen af den engelska rapporten äro troget återgifna. Det är

hufvudsakligen med ledning af denna uppsats som jag anhåller att i största

korthet få antyda några af dessa hufvuddrag.
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En ibland de personer, som särskildt i afseende på jordbruksnäringens

tillstånd blifvit hörd inför den engelska komiten och till hvars uttalande man

kan sätta den största tillit, har intygat, att under de 5 a 6 senaste åren de

engelska jordegarnes inkomster minskats med i medeltal 30 %och arrenda

torernas med i medeltal 60 %. Liknande och ännu större förluster hafva

uppstått för många andra egare af produktionsmedel. Sålunda hafva för egare

af skeppsvarf och fartyg, jernverk, grufvor, stenbrott och fabriker, enligt be

skattningsstatistiken, de årliga inkomsterna nedgått för några ända till hälften

och för andra till en fjerdedel af hvad de förut utgjort. Detta oaktadt hafva

de statistiska tabellerna ådagalagt, att samtidigt kapitalbildningen i England i

det stora hela visat en stegring och att alla tecken tyda på, att befolkningens

välstånd fortfarande ökats, om också mindre hastigt än under föregående

perioder. Alla statistiska uppgifter, som kunna känneteckna förändringar i

det ekonon1iska tillståndet, tala om ett sådant förhållande. Sålunda visar sig

att jernvägarnas inkomster ökats, att antalet befordrade bref ofantligt vuxit

och att hela tillverkningsvärdet och omsättningen stigit, särskildt om man

tager hänsyn till qvantiteterna - mindre med hänsyn till värdena, naturligtvis

med afseende .på det betydliga prisfall, som egt rum. Fattigvårdsbördorna

hafva minskats, antalet af konkurser och tvångsförsäljningar aftagit. Det all

männa ekonolniska tillståndet i England har sålunda under dessa år i ganska

väsentlig mån förbättrats.

Detta sistberörda sakförhållande framgår tydligen äfven af de statistiska

uppgifter, som röra de uppskattade inkomsterna af handel och yrken. Det

visar sig nälnligen, att under åren 1875-1885 summan af dessa inkomster

ökats från 266 mill. pund sterling till 293 mill. pund sterling och att

antalet innehafvare af beskattningsbar inkomst inom denna kategori ökats

från 184,000 till 239,000. Analyserar man närmare denna inkomstbeskatt- .

ning, så visar det sig, att det antal, som mest ökats, är sådana beskattade,

som hafva' mindre än 1000 pund i årlig inkomst. Inom de högre kategorierna

har deremot antalet vuxit med mindre styrka, och ino~ de .högsta beskatt

ningsgrupperna, hvilka omfatta sådana, som hafva öfver 5000 pund, har under

dessa år en absolut minskning framträdt. Redan häri se vi temligen tydligt

karaktären af den ekonomiska omhvälfning, som under nu ifrågavarande

period försiggått.
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Denna har för öfrigt på många sätt, särskildt.- under detta sista år, blifvit

åskådliggjord i· framställningar af många nationalekonomer, som visserligen

deruti kunnat skilja sig från hvarandra, att de äro oeniga i· afseende på den

inbördes ordningsföljden af de orsaker, som kunna anses hafva framkallat

denna ekonomiska. omhvälfning. I afseende på sjelfva arten äro de deremot

alla eniga deruti, att denna omhvälfning inneburit hårda lidanden och stora

förluster för de klasser, som hufvudsakligen egt. produktionsmedlen. Å andra

sidan har den ledt t~ll en förbättring af ställningen för de massor, hvilkas

egendom hufvudsakligen utgöres af den personliga arbetskraften. Det är

dennas värde, som i förhållande till det producerade har ökats.

Deruti ligger således hufvudsakliga karaktären af den ifrågavarande

ekonomiska omhvälfningen, och deruti ligger också förklaringen till den mot

sägelse, som. vi äfven inom vårt land funnit emellan de af Sveriges länssty

relser ingifna berättelser om förnimmelserna af denna omhvälfning bland de

näringsidkande klasserna och den svenska statistikens vittnesbörd om det

allmänna tillståndet i landet.

De lidanden,' som denna kris medfört, hafva sålunda i alla länder drab

bat uteslutande de kapitalegande klasserna, och det är naturligt att under

sådana förhållanden i alla de länder, der dessa klasser hafva haft makt öfver

lagstiftningen, hafva de begagnat denna magt att åtminstone tillfälligtvis be

reda sig skydd. Om befogenheten inom vårt land af ett sådant skydd har

den ekonomiska komiten icke haft anledning att yttra sig, ty enligt den för

komiten utfärdade instruktionen hade komiten icke att sysselsätta sig med

frågor rörande tullagstiftningen. 'rack vare denna,' utan tvifvel välbetänkta

föreskrift, har fullständig enighet bland komitens ledamöter kunnat vidmakt-·

hållas i afseende på de förslag, som komiten utarbetat. Det är först vid

afslutandet af kon1itens arbeten, som enigheten i någon mån gifvit vika för

en olikhet i uppfattning angående orsakerna, hvarföre den ekonomiska korniten

icke kunnat framställa något tillfyllestgörande förslag för att afhjelpa landets

ekonomiska betryck.

En n1inoritet af 4 reservanter har nämligen, såsom herrarne säkerligen

känna, framstält yrkande om att komiten bort i sitt. betänkande angifva, att

den hufvudsakliga orsaken, hvarföre komiten icke i detta hänseende kunnat

framställa tillfyllestgörande förslag, är att söka i den omständigheten, att
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komiten icke fått sysselsätta sig med tullfrågor. Naturligtvis har komitens

majoritet icke kunnat omfatta en s~dan mening, eftersom densamIna alldeles

uppenbart står i strid med den af majoriteten gjorda utredning, som visar,

att orsakerna till det ekonomiska betrycket ligga inom sådana områden, att

detsamma hvarken genom någon regeringshandling eller någon lagstiftnings

åtgärd kan afhjelpas.

Reservanterna hafva för egen del framkommit med en särskild utred

ning af det ekonomiska tillståndet, i hvilken utredning de hufvudsakligen

begagnat de af-majoriteten inom komiten använda siffror, men begagnat dem

på ett helt annat sätt, som alldeles bestämdt skulle kunna gifva anledning

till mycket allvarliga anmärkningar, ehuru jag vid detta tillfälle derifrån afstår

af det skäl, att det uti ett muntligt föredrag har sig ganska svårt och är för

'åhörarne föga .angenämt att allt för mycket syssla med ett stort siffermateriel.

Hvar och en, som med någon uppmärksamhet studerar dessa aktstycken,

torde for öfrigt sjelf lätt kunna döma, huruvida det ena eller det andra af

de beräkningssätt, som blifvit använda, kan anses vara det rätta. Jag skall

derföre i afseende på reservationen endast inskränka mig till att bemöta ett

par af de skäl, som reservanterna anfört. Detta icke endast derföre, att de

måste vid ett hastigt betraktande synas vara jemförelsevis tyngande, utan äfven

af -den orsak, att de icke stödja sig på några sifferberäkningar utan grunda

sig på påtagliga och obestridda sakförhållanden, nämligen utvandringen och

den ringa äktenskapsfreqvensen.

Utyandringen kan ju i och för sig betraktas' ur många synpunkter,

men för det stora flertalet af vårt .lands invånare torde den framstå såsom

en öfvervägande sorglig företeelse. Jag vill icke hålla mig endast till de eko

nomiska skäl, som på senare tider ofta _framhållits på grund af den penning

förlust, som kan drabba landet genom en utvandring i stor skala, utan jag

vill beröra andra synpunkter, från hvilka det lnå kunna te sig såsom ett

bedröfligt skådespel, - att stora delar af svenska folket på detta sätt len1nar

våra kuster. De bevis för en dålig ekonomisk ställning, sOln minoriteten

hemtat af utvandringens tillökning under de. sista åren, --äro således egnade

att göra ett lifligt intryck. Minoriteten har nämligen framhållit, att ehuruväl

utvandringen under åren 1883-1884 minskats, efter att år 1882 hafva nått

sitt maximum, så finnes dock enligt minoritetens åsigt anledning tro, f att
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utvandringens vågor skola komma att gå ännu högre under närmast kom

mande år. Deraf vill minoriteten draga den nära till hands liggande slut

satsen, att det dock måste i vårt land hafva under sista tiden inträdt en för

sämring i det ekonomiska tillståndet. Reservanterna tillägga: »vi hafva öfver

hufvud kommit derhän, att när utvandringen under ett eller annat år min

skats, så beror detta icke så mycket på förbättrade förhållanden -inom vårt

eget land, som fast mera på försämrade förhållanden uti det land, som mot

tager våra flyttande landsmän».

Nej, ·mine herrar, derhän hafva vi icke kommit, utan der hafva vi redan

länge varit. Det är påtagligt, att tillståndet i Amerika utöfvar ett väsentligt

inflytande på emigrantströmmen. Den lätthet, med hvilken man i den ameri

kanska vestern kan förtjena penningar, har naturligtvis ett stort inflytande på

möjligheten för redan förut utvandrade att kunna skicka hem penningar till

anförvandter här i Sverige, för att äfven dessa må kunna komma efter. I

den mån således, som ställningen i Amerika förbättras, ökas utvandringen.

Det är kändt, att under de två sista åren har det ekonomiska tillståndet i

Amerika i synnerligen hög grad fårbättrats. Deri redan torde man kunna

finna en tillräcklig förklaring för den stegring i' emigrationen, som särskildt

under fjolåret egt rum. .

Oberoende häraf torde det dock finnas många andra tillfårlitliga bevis

på att icke den ekqnomiska ställningen står i något sådant förhållande till

emigrationen för hvarje särskild period, att man skulle af emigrationens storlek

kunna uta~ vidare sluta sig till det samtidiga ekonomiska tillståndet här i

landet. Jag kan i detta hänseende åberopa mig på en auktoritet, som. s~n

nolikt icke skall jäfvas, åtminstone icke från protektionistisk sida. Denna

auktoritet är amanuensen G. Sundbärg, som gjort befolkningsförhållandena

till föremål får djupgående. studier. Han har år 1884 utgifvit en synnerligen

. omfattande och synnerligen förtjenstfull afhandling rörande våra utvandrings

fårhållanden. Det är med stöd af denna afhandling, som jag ber att få för

herrarne angifva några synpunkter för bedömandet af denna företeelse~ hvilka

icke torde vara kända af alla, .men som utan tvifvel äro förtjenta af en stor

.uppmärksamhet.

Med afseende på åldersgrupperingen inonl de europeiska ländernas befolk

ningar råder ganska stora skiljaktigheter i afseende på de särskilda ålders-
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klassernas proportion till befolkningen i dess helhet. Detta gäller' dock för

nämligast i afseende på barndomsgruppen samt medelålders- och ålderdoms

grupperna. Det finnes deremot en åldersklass, som i nästan alla länder in

tager ett någorlunda lika förhållande till hela befolkningen. Det är den så

kallade ungdomsgruppen, hvilken omfattar de åldersklasser, som ligga mellan

15-30 år. Denna. grupp utgör inom alla europeiska länder omkring en
"\..

fjerded~l af hela befolkningen. Variationer finnas naturligtvis, Inen de äro

mycket små och inskränka sig till en eller annan procent. Redan detta för

hållande är förtjent af stor uppmärksamhet. Det är nämligen tydligt, att

deruti ligger en fingervisning, att det är af största vigt, att denna propor

tion emellan ungdom.sklassen och befolkningen i dess helhet bibehålles någor

lunda orubbad.

Ungdomsklassen har nämligen att fullgöra många för hela befolkningen

vigtiga funktioner. Det är inom denna åldersgrupp som i allmänh~t äkten- .

skap knytas och lefvebröd skaffas, och det är derföre af många skäl ytterst

angeläget, att denna grupp bibehålles vid en bestämd proportion till hela be

folkningen. Nu fårekommer, särskildt i Skandinavien och synnerUgast hä~

i Sverige, mycket starka temporära vexlingar i ungdomsgruppens styrka..

Dessa vexlingar stå tillsammans med befolkningsvågorna, som, efter hvad vi

veta, kunna genomgå många generationer och genom hvilka vi således kunna

leda oss tillbaka ända till föregående århundraden.

Vid vissa tider födas starkare och talrikare kullar än vid andra perioder~

Då dessa nyfödda kullar sedan hunnit växa upp och komma in uti ungdoms

gruppen, sväller denna ut och blir öfvertalig. Då uppstår en trängsel inom.

den grupp, der vi träffa de åldrar, under hvilka menniskorna i allmänhet

måste skaffa sig lefvebröd. Det är just från ungdomsgruppen som emigra-·

tionen rekryteras. Betydelsen af detta förhållande, d. v. s. emigrationens för

måga att reglera de temporära vexlingarna i ungdomsgruppens styrka, har

på ett enligt min tanke synnerligen förtjenstfullt sä_tt framhållits särskildt af

den af mig nyss nämnda amanuensen G. Sundbärg. Han har visat, att hvad

beträffar den ökning uti emigrationen, som egde rum år 1883, var denna.

beroende på att de kullar, som föddes under tidrymden 1856-1865, varit

utomordentligt talrika, att således i början af 1880-talet uI\gdomsklassen i

Sverige nödvändigtvis skulle blifva öfvertalig och att på grund deraf det varit
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möjligt. att på förhand beräkna, att år 1880 en stark emigration skulle komma

att ega rum. - Herr Sundbärg yttrar härom följande:

»Det visar sig alltså, att utvandringen under dessa sista år har åstad

kommit föga mer än att stryka bort den råge, som låg öfver ungdomsålderns

befolkning. Denna uppgift har utvandringen nu fylt. Och dernled har han

utfört något, som skall lända vårt folk till stor båtnad. Han har för alltid

befriat oss från de våldsamma omkastningarna i våra befolkningsförhållanden,

som hittills vållat den skandinaviska halföns folk så många trångmål. För'

framtiden kunna vi vänta en mera lugn och jämn folkökning, om ock till en

början, så länge utvandringen fortfar, en långsam.»

Såsom herrarne finna, kan man genom den vetenskapliga forskningen

på detta område komma till synpunkter, som visa, att man icke har anled

ning ·att anse företeelsen i och rör sig bedröflig eller olycksbringande sanlt

att detta förhållande icke med nödvändighet står i samInanhang med förän

dringar inom den ekonomiska ställningen i landet.

Det andra af det skenbart mycket .bedröfliga sakförhållande, på hvilket

reservanterna inom den ekonomiska komiten fäst uppmärksamheten och

hvaraf de äfven begagnat sig för sin bevisföring, är den ringa äktenskaps

freqvensen inom landet. Reservanterna hafva påvisat, hvad som helt säkert

kommer att öfverraska och i ·och för sig bedröfva många - att äktenskaps

freqvensen f: n. i vårt land står lägre än i något annat land i Europa. Med

anledning deraf säga de: »ingenstädes sk~ll man finna en opartisk forskare,

som ej af nu anförda drag skulle sluta sig till, att· vårt land för närvarande

lider under ett synnerligen hårdt ekonomiskt betryck». - Emot detta yttrande

.ställer jag ännu en gång samme opartiske och sakkunnige författare, som

jag nyss åberopade. Herr Sundbärg har gjort äfven äktenskapsfreqvensen

till föremål för särskilda studier, och han ådagalägger alldeles uppenbart, att

den låga äktenskapsfreqvens, som för närvarande är rådand~, icke kan anses

stå i sammanhang hvarken med en försämFing' uti ställningen under de sista

5 åren eller med frihandeln och dess följder.

Jag har med anle~ning af statistiska uppgifter låtit uppgöra. en grafisk

framställning öfver äktenskapsfreqvensen i Sverige för 5 perioder under tiden

1751-1885. Deraf framgår, huru äktenskapsfreqvensen minskats. Under

tiden 1750-1821 finna vi ganska stora vexIlngar i detta afseende, hvilka
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naturligtvis framkallats af' krig, farsoter och dylikt, hvilka, son} vi veta, under

dessa år vora rådande. Från och med 1821 finna vi deremot ett alldeles

bestämdt neaåtgående i äktenskapsfreqvensen. Denna står således icke' i

något bestämdt förhållande, åtminstone icke i det förhållande, som man skulle

kunna tro, till de samtidiga förändringarna i det allmänna ekonolniska tillståndet.

Herr Sundbärg har i detta afseende påvisat, att vid vissa perioder, då man

kunnat vänta en ökning i äktenskapsfreqvensen, har en sådan icke inträffat.

Hvad särskildt beträffar förhållandena i detta afseende under de sista 5.åren,

. kan man icke finna detta af kurvorna, ty de återgifva endast, att medeltalet

under de föregående 5 åren varit lägre. Komitens grafiska framställning visar

dock, att om man tager hänsyn endast till de sista 5 åren, så har under

denna tid äktenskapsfreqvensen ökats och icke minskats. Med hänsyn till

den bevisning, som minoriteten inom konliten velat af sjelfva sakförhållandet

hemta, torde man kunna säga, att de opartiska forskare, till hvilka minori

teten i detta fall vädjat, utan tvifvel skulle vid åsynen af dessa kurvor kunna

intyga: 1:0) att äktenskapsfreqvensen under de sista 5 åren omöjligt kan

innebära något bevis för att förhållandena under denna tid försämrats, 2:0) att

den sänkning, som egt rum från 1820 till nu, icke har kunnat framkallas af

frihandeln, som infördes 1856, och 3:0) att lifslnedeltullar icke torde vara det

lämpligaste medlet att åstadkomma en bättre äktenskapsfreqvens.

Jag är emellertid reservanterna tacksam .:- jag säger detta icke ironiskt,

. utan det är min fullt ärliga mening - derföre att de fåstat uppmärksamheten

på ett förhållande, sonl utan tvifvel i och för sig är förtjent af det allvar

ligaste betraktande. Vi finna, att ända från 1821, således en kort tid efter

början af den långa fred, sonl vårt land åtnjutit, äktenskapsfreqvensen har

gått stadigt nedåt, ehuru under samlna tid, derom kunna både protektionister

och frihandlare vara eniga, välståndet i vårt land i ofantligt hög grad ökats.

Hvad innebär då detta? Här stå vi inför en fråga~ som enligt min

åsigt är af den allvarligaste beskaffenhet och som väl kan vara förtjent af

att varda utredd. I detta afseende tillåter jag mig att hänvisa på några

iakttagelser, om hvilka flera forskare, som särskildt sysselsatt sig med denna

fråga, synas vara fullt eniga. En af dessa forskare, norrmannen Eilert Sunt,

har på ett enligt min tanke nlycket lyckligt sätt formulerat den stora lagen

för' äktenskapsfreqvensen med dessa ord: »så många äktenskap så många
3
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lefvebrödoch så många lefvebröd så många äktenskap». Rigtigheten af denna

formulering kan icke vara något tvifvel underkastad. Ty med afseende pa

de stora folkmassorna torde det väl vara gifvet, att lefvebrödet icke allenast

är vilkoret för äktenskap, utan att det i de flesta fall också leder till äkten

sk~p. Lefvebröden kunna emellertid vinnas på olika sätt. De kunna ärfvas,

så att nämligen den nya generationen träder in uti den galulas ställe i den

lnån denna senare dör bort eller går undan. Antalet af de .lefvebröd, som·

på ett sådant sätt tillkomma, är för hvarje generation begränsadt. Det är

derf6re klart, att i samma mån som den nya generationen är starkare och

talrikare än den förra, måste det uppstå en brist, som kan fyllas endast

genom anskaffande af nya lefvebröd. Dessa skapas genom utvecklande af en

redan befintlig verksamhet eller ock genom upptagande af nya arbetsfält och

utfinnande af nya sätt för ett gagnande och inbringande arbete. Förmågan

att sålunda skaffa nya verksamheter och nya tillfällen till förvärf torde väl

derföre alltid ·vara ytterst beroende af folkkraften. Den af mig nyss nämnde

Eilert Sunt. har i detta afseende uttalat några ord, som både i afseende på

form och innehåll äro så beaktansvärda, att jag anhåller, att här få upp

läsa dem.

Det är en ganska märklig företeelse, att under perioden -1835-1845

ingicks i Norge ett öfverraskande stort antal äktenskap. Ungdomsgruppen

var· särskildt under det årtiondet mycket. talrik. De unga giftasvuxna män

nen voro icke nlindre än 116,000 emot 90,000 under föregående årtionde.

Man hade således anledning vänta, att det skulle blifva en minskning i äkten

skapsfreqvensen. -Ty i allmänhet gäller det ju, att då ungdomen är talrik

och det är många, som slåss om brödkakan, då minskas äktenskapsfreqven

sen. Nu inträffade emellertid i Norge ett alldeles motsatt förhållande. Äkten

skapens antal ökades nämligen derstädes från 70,000 t.ill 90,000 under 10-års

perioden 1835-1845. Det är sålunda påtagligt, att här funnits lefvebröd för·

90,000 af dessa unga män, ehuru det under vanliga förhållanden icke skulle

funnits för mera än 70,000. Derom säger nu Eilert Sunt:

»Men dermed er endnu ikke fundet så mange levebröd som vi så der

virkelig var skaffet tilveie, de 90 tusinde nemlig, og så spörges: hvorfra skri

ver sig resten? Svar: fra anstrrengt arbeide af de overtallige krrefter af hine

116 tusinde unge mrend, anstrrengt arbeide af skibstömmermrend og matroser,
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af'fiskere- og agerbrydere og tömmerhuggere, af håndvrerksvende og handels

betjente og kandidater, kontorister, skolelffirer-seminarister o. s. V., tilsammen

enhrer af omtrent 33 tusinde mren~ i fyrigste alder! Forreldres gård eller

bestilling faldt ikke, i hrenderne på dem; men de havde selv hrender at virke

med, og hvad have de ikke kunnet udrette? De havde lyst og mod i brystet "

og klögt i panden, og hvad have ikke de- kunnet finde på af nyt?

Mangen öde mark fik nu kende den hakke og spade den, fra urolds' tid

havde ventet på. Mangen möllebrek, som hidtil havde spilt sin kraft, fik nu

sin mölleat drive. Mangen fuldvokset furestamme, som allerede måtte frygte

for at sygne hen i sin ensomme skov-örk, blev nu kört frem og -lagt til köl

for et nyt skib. De tallöse stirner af sild og skreid, som så trolig söge ind

tiI vore kyster, fandt nu flere hrenders livligere modtagelse, så endog egne

love og eget politi måtte söge at forebygge ulemperne' af fiskernes trrengsel

på havet. Så, langt jeg har faret i bygderne have bönderne fortalt mig om

det _betydelige 9psving i jordbruget, som i den senere tid skal have fundet

sted, og når jeg spurgte efter hvad tid omtrent dette opsving kunde siges at

have' taget sin begyndelse, viste man mig oftest tilbage omtrent til begyndel

sen af det her omhandlede tidsrum, til den tid altså da den fribårne slregt

. som fra 1815 af födtes til verden, begynte at tage ved bestyrelsen af både

gårdsbrug og alt andet. Disse driftigere bönder have sat flere folk i arbeide,

og mange af de unge og ~raftige arbeidere måtte desuden ud på veiarbeide

- i ganske anden stil end i tidligere dage, et arbeide hvorved mangen mand

arbeidede sig selv vakkert frem iverden - for at gjöre det mere fremkom

meligt for den travle slregt i landet. - Ja, hvem kan regne ap, hvorledes

folk vidste at bryde sig nye baner?»

Den uppfattning, som är uttalad i de nyss upplästa orden, torde visser

ligen icke' vinna godkännande inför dem, som mena, att för hvarje folk äfven

möjligheterna till gagneligt och_ inbringande arbete äro strängt begränsade af

yttre förhållanden och· att de derför ej låta utvidga sig i mån af befolknings

tillväxten. Men för denna senare, i sina konseqvenser så ytterligt motbju

dande hypotes torde lyckligtvis några tillräckliga stöd ännu icke vara funna

i .de förflutna tidernas erfarenhet. Historien bjuder oss tvärtom otaliga exempel

på, att ett folks förmåga både att finna nya arbetsfålt 'och att tillgodogöra
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dem är beroende vida mindre af de yttre tingen än fastmera af den andliga

och sedliga .kraft, som folklifvet inrymmer.

Både den låga äktenskapsfreqvensen och många andra tecken synas ju.

vit.tna om, att denna kraft i vårt land tyvärr icke har rönt någon gynsam

inflytelse af det fredslugn, vi nu under 70 år njutit. Vare det långt ifrån mig

att underskatta denna långvariga freds många välsignelser eller att vilja ut

tala någon dåraktig önskan om, att dessa måtte varqa oss fråntagna. Men

.det synes. mig vara af icke ringa vigt, att vi klart varsna äfven skuggsidorna

i den eljest lyckliga und.antagsställning, som vi intaga derigenom, att vi nu i

70 år njutit en ostörd yttre och inre fred, under det att nästan hvart och

ett af Europas öfriga folk under samma tidryn1d mer än en gång nödgats

samla sig till bekämpande af yttre faror, hvilka varit egnade att väcka och

stegra folkkraften.

Anledning finnes ju att hoppas, att vi äfven framgent skola få bibe

hålla denna i sig sjelf så lyckliga undantagsställning. Men då krigets väc-
\

kelser saknas, torde det vara nödigt att ersätta dem med ab.dra. En sådan

väckelse af kraftigaste art skulle tvifvelsutan äfven för vårt folk vara vunnen,

om det vore möjligt att rätt klart bringa in i folkmedvetandet, att just den

ekonomiska revolutionen, hvars verkningar för närvarande äro på ett eller

annat sätt känbara i snart sagdt hvarje svenskt hem, innebär början af en

strid, af hvar's utgång det måste bero, om vi skola kunna behålla vår plats

bland de civiliserade folken.

Denna strids faror och ansträngningar skola vi visserligen icke kunna

undfly genom att gömma oss bakom de svaga vallar, som lilan nu är i fård

med att uppresa. Ty hela striden är i sig sjelf så beskaffad, att vi måste

med eller mot vår vilja varda tvingade att utkämpa den på öppna fältet.

Olycksbringande vore det derför, om vårt folk skulle genom de nu vidtagna

skyddsåtgärderna låta insöfva sig i en bedräglig tillit till dessas förmåga att

afvärja faran - en tillit, som vore egnad att slappa våra krafter just i den
..

stund de som bäst behöfdes. '

En sådan tillit kan i alla händelser icke varda långvarig. Snart nog

lärer det komma att visa sig, att d~t enda verksamma skyd~et ligger. i det

fulla uppväckandet af vår egen folkkraft - denna kraft, som fred och med

gång måhända för stunden försvagat, men som dock ännu tvifvelsutan finnes
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qvar ,och om hvilken vår historia vittnar; att den i vida farligare lägen än

det, hvari vi nu befinna oss, har hulpit vårt folk att finna väg, der väg ej

syntes, och att besegra svårigheter, i jämförelse med hvilka den ekonomiska

täflingskampen torde vara att betrakta såsom lekverk.

Väl vet jag, att mången finnes, som just i de historiska minnena från.

vår korta storhetstid finner ett bevis för, att vårt folk icke har att vänta

mycket af framtiden .och detta med stöd af den lag, som bjuder, att hvarje

folk så väl son1 hvarje annan lefvande organism har sin tid af uppåtgående,

sin tid af blomstring och sin tid af förfall. Men äfven oberoende af att denna

uppfattning torde böra afvisas såsom allt för klenn10dig, så lärer den lyck-

. ligtvis icke häller hafva något stöd i de faktiska förhållandena. Ty den nämnda

lagen kan ju i sin fulla utsträckning vara tillämplig endast på de folk, som

hos sig upptagit och burit vidare framåt ett helt tidehvarfs både andliga och

materiella kultur. I afseende å de folk, som utfört ett sådant värf, har det

visserligen visat sig, att när värfvet varit fullbordadt, så har folkkraften der

med också varit förbrukad, och folket sjelft oåterkalleligt hemfallet åt förgän

gelsen. Men detta lärer väl icke ens i aflägsnaste mån kunna vara tillämpligt

på vårt folks ställning i denna stund. Det svenska folket har visserligen

bakom sig en period af glänsande ungdomsäfventyr, som varit väl egnade

att visa folklynnets gry. Men vi hafva visserligen icke bakom oss någon

sådan blomstringstid, vid hvars uppphörande det kan sägas, att ett folk tänkt

till slut alla sina egna "tankar och bragt till verklighet allt det, som det varit

dess kallelse att förverkliga.

Den bästa delen af vårt värf ligger väl ännu framför oss i en okänd

framtid - den ligger der i form af ännu oklara möjligheter till nya yttringar

af svensk folkanda i dikt och konst, lnöjligheter också till friska, kraftiga

handlingar, som kunna bryta nya vägar för det dagliga arbetet och dermed

hjelpa oss att finna rätt på just det arbete, som af naturen blifvit oss ämnadt.

Att bidraga till att gifva syn på dessa möjligheter och att tända mod

och lust att göra bruk af dem, det synes mig vara det enda rätta sättet att

i en sann anda åtlyda den fosterländska maning, som ligger i de nu så ofta

hörda orden: »Sverige åt svenskarne».



NATIONALEKONOMISKA F·ÖRENINGENS·

sammanträde den 22 mars 1888.

Ordförande: Presidenten, Grefve A. F:SON POSSE.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Landshöfdingen B. T. G. Ryding,

» Disponenten C. E. Bratt och

» Grosshandlaren V Åkerman.

Sedan den af herrar revisorer afgifna berättelse föredragits, blef i

enlighet med den deri gjorda hemställan ansvarsfrihet beviljad för nästlidet

års förvaltning.

Härefter företogs det för aftonen bestämda öfverläggningsämnet:

H vad bör göras för. att i utlandet bereda afsättning för
alstren af. svensk industri?

·Öfverläggningen inleddes af Disponenten Bratt:

Ett 25-årigt arbete uti handelns och särskildt träindustriens tjenst har 

'bibragt mig några erfarenheter, från eget och främmande land, uti den upp

stäida frågan, och jag anhåller här få uttala dem.

Hvad som aldra först liksom springer en svensk i ögonen, när han be

söker en stor utländsk marknadsplats, är den stora, lifliga och mångskiftande

verksamhet och rörelse, som der är rådande. Folk, varor och transport-

1
l
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medel af alla slag korsa hvarandra och trängas ii alla rigtningar, under det

vi äro vana vid folktomma gator. Då vi nogsan1t fått erfara, att hvarje

tjenst, hvarje handtag, ja, hvarje steg, som för oss utföras af andra, der ute

kostar pengar, så kunna vi lätt förstå, att den.. ofantliga rörelsen der sätter

betydliga kapital i omlopp, under det att hos oss stora platser stå tomma

och arbete och kapital hvila.

Hvar ligger källan till denna olikhet; hvarför skall vårt folk ha så godt

om tid, då andra folk ha så brådtom ? Ett rigtigt och träffande svar på den

frågan skulle redan vara ett upptäckt, ett steg närmare målet.

Det är sagdt - och n1ed sanning - att till krigföring fordras trenne

goda ting: pengar, pengar och pengar, men efter kriget slutes dock fred., och

behofvet af penningar minskas. På verldsrnarknadens stora täflingsfält för

siggår ock en 'strid, som behöfver - äfven den - trenne goda ting, nämligen:

konsumtion, konsumtion och slutligen konsumtion, ty en handel utan kon

sumtion är lika otänkbar som ett krig utan pengar. Men på handelns strids

fält slutes det aldrig någon fred, och behofvet af konsumtion lninskas derför

aldrig - det blott växer och växer.

Det land, som ej 11ar penningar att genom krig försvara sig med mot

en främlnande inkräktare, måste sluta fred och blir fiendens rof. Så ock

det land, SOln icke har eller skaffar sig konsumtion för sina alster; det' blir

ekonomiskt eröfradt af mäktigare grannar och förlorar i detta afseende sin

ekonaIniska sjelfständighet. Behöfva vi' svenskar väl länge söka efter bevis

för denna sanning?

Det hjelpte icke, att det blödande och besegrade franska folket med

smärta och entusiasm tillropade sin besegrare: »icke en tum af vårt land!»

Nej, den gången var Bismarck »)frihandlare», och han tog helt käckt Elsass

och Lothringen med den starkares rätt. Så hjelper icke heller det fanatiska

ropet: »Sverige för svenskarne», om vi sakna makt - den industriella arbets

skicklighetens makt - att försvara egen mark från främmande inkräktare;

men försvarsverken bildas icke af bräckliga tullmurar, som i år :pyggas upp

för »11 kronor 58 öre» och som nästa år ramla eller klifvas öfver; nej, den

fåstningstrekant, som bereder åt oss ett varaktigt, ett betryggande skydd, den

bär det redan nämnda namnet: konsunltion, 'konsumtion, konsumtion, ty det

är konsumtionen, förbrukningen, afsättningen och omsättningen, som. fram-
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kalla den industriella verksa~heten, som väcka uppfinnings- och arbetsför

mågan till lif och som i Siil ordning framställa de stora, de billiga tillverk

ningarna, af hvilka största delen tränger sig fram på verldslnarknadens stora.

platser och den mindre delen -- god och billigare än utlandets - fyller eget

lands behof - elet är den sanna, den varaktiga protektionismen.

Så går det till i andra land.

Ställer jag mig nu ånyo framför den af lnig nyss uppstä~da frågan:

hvar ligger källan till overksamheten hos oss gent emot den rastlösa verk

samheten hos andra? Så svarar jag helt kort: »de ega, och vi sakna kon

sumtion; de hafva fylt detta arbetets lifsvilkor, vi hafva förbisett detsamma;

voilå la difIerence!»

Det klagas och med skäl öfver att våra svenska varor, ehuru godar

dock äro fqr dyra f~r att dels utestänga utländsk täflan hos oss, dels sjelfva

kunna exporteras. Hvarför? Återigen brist på konsumtion. En liten till

verkning blir dyr, en stor tillverkning blir billig, och eftersom våra tillverk:'

ningar af färdiga alster i allmänhet afse blott eget behof oc];1 detta är så

ringaj så blifva tillverkningarna ringa och dyra, lätt slagna ur brädet af

utlandets jättetillverkningar, af hvilka de skicka hit en bråkdel att intaga

landet.

Men bkall vårt land med sina rika materiella resurser och vårt goda,

intelligenta svenska folk vara dömda till att evigt bära detta förödmjukande

frän1mande ok; skola våra efter arbete törstande skaror oupphörligt afvisas

derför, att vi hafva ett folkfattigt land med ringa konsumtion; skola vi ännu

längre, såsom under århundraden hittills, ha råd att sända bort våra ypperliga

råvaror, som, sedan de kommit i främlnande händer, äro rika förvärfskällor

för lnillioner rnenniskor, under det vårt eget folk hungrar och fryser; huru

många Gellivara skola vi skänka bort, innan vi vakna till besinning; huru

länge skola vi med rätt bära smädenamnet: »die dummen Schweden»?

, Skall ingen enda röst med allvar och kraft höjas för att omförmäla något af

hvad våra dyrbara produkter duga till och användas till i andra länder och

lnana till. efterföljd här? Skall hela detta arbetets välsignelse undandragas

oss blott derföre, att afsättningen icke finnes i nästa knut?

Jag hörer här den frågan: skola vi då öka konsumtionen? Nej inga

lunda. Det ligger ej i vår makt, men vi skola tillegn~ oss den, som finnes..
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Det är i sjelfva verket icke våra varor, som sakna konsumtion, ty vi se dem

ju årligen strömma ut ur vårt land, lTIen det är vi, som sakna den, ty sedan

vi så godt som skänkt bort våra råvaror till närmaste grannar, så bearbetas

de af dem och söka sig ut till jordens alla folk; de, varorna, hafva der kon

sumtion nog. Häruti ligger jemväl en kraftig uppmaning för oss att arbeta

såsom våra grannar göra m.ed våra produkter, och kan det löna sig att

genom ett stort antal mellanhänder bringa våra varor ut i verlden, så skall

det ock löna sig att bearbeta dem hemma och skicka dem direkt till kon

sumenten.

Jag. bör genast tillägga, det jag lnycket beklagar den alltför stora af

sättning, som eger rum af våra råvaror, samt att ~ag i aldra väsentligaste

mån afser kunsu1l1tion af tfullt rfärdiga fabrikat" der arbetet är hufvudsak

och råvaran bisak, och icke tvärt om; ty vi äro alla eniga om, att ett [Jodt

och lönande arbete är lösningen på hela gåtan, men det kan jag i denna

mening icke räkna att såga plankor till hälften mer än som behöfs och smälta

tackjern san1t skicka bort ~ eller t. o. m. skänka bort alltsammans för att

bearbetas vidare af andra.

Från och med Liibeck, Hamburg, Bremen o. S. v. öfver hela vestra

Europa finna vi nästan alla hamnplatser fullproppade med svenska trävaror~

och bredvid stå oräkneliga maskiner, som utföra det i Sverige föraktade

arbetet.

Huru många stora, dyrbara snickerifabriker arbeta icke i England och

Skottland med svenskt trä, hvaraf konsumenterna få så mycket de önska på

engelska auktioner och till' pris, för hvilka varan omöjligen kan framställas.

i Sverige, än mindre levereras i England. Rikt, ofantligt rikt måtte det folk

vara, som har råd att så underhålla och rikta millioner andra. mennisk?r,

utan att tillgodogöra sig egna medel.

Jag har med det anförda velat betona att, om vi vilja öka vårt lands

.afsättning, så måste vi uppsöka utländsk konsumtion, men ingalunda uti de

närmaste europeiska hamnarna med höga tullar och låga pris, utan uti de

mest aflägsna.
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Rörande sättet för dessa tankars förverkligande beder. jag ofå hänvisa

till den underdåniga rapport i ämnet, som jag för icke länge sedan aflem

nade till H. Maj:t Konungen.

Jag beder dervid få anföra, det jag, till stöd för den plan jag framlade,

med H. Maj:t Konungens nådiga samtycke inhenltat yttrande i saken från en

del af vårt och andra lands generalkonsuler i vestra Europa. Deras enstäm

miga gillande af planen var ock föremål för redogörelse uti nyss antydda

rapport, hvarutur jag tager mig friheten meddela följande korta sammandrag.

(Härefter uppläste talaren ofvannämnda rapport och yttrade sedermera)

Efter det jag sålunda redogjort for herrar generalkonsulernas utlåtanden

'Om det stora syftet: lönande afsättning af svenska folkets arbete, så är det

min pligt att yttra mig om medlen. Äfven uti det afseendet hafva vi mycket

ått lära af utlandet, så mycket hellre, då vi uti täflan dermed måste i de

flesta faU
o

söka egna framgångar. Bland dessa medel märker jag tvenne

hufvudsakliga, nämligen associationer och statsbidrag. Der en mäktig stat

lånar sin prestige och sina materiella bidrag åt storslagna associationer, der

framstå, såsom t. ex. i Tyskland, England och Frankrike m. fl. länder, som

. omgifva oss, så mäktiga företag, att de mindre landens affärsmän få ytterst

svårt att utan liknande understöd uthärda täflan med de större. Vi se,

t. ex., de högst betydliga anslag, som tyska regeringen lemnar utan åter

betalningsskyldighet åt Norddeutscher Lloyds stora ångbåtsbolag, hvilket på

grund af odetta anslag, kan för billiga frakter transportera landets produkter

till de mest aflägsna hamnar.

Englaonds, Frankrikes, Belgiens, Hollands, ja, nästan alla lands stora~tade

ansträngningar för att utbreda och betrygga handeln och näringarna äro ju

ock kända. Med sådana jätteansträngningar från regeringens sida är enskild

täflan fåfång. Äfven vår regering har likaledes vi-sat sitt varma intresse för

denna sak, och till hennes inflytande skall aldrig förgäfves vädjas i en stor

fosterländsk sak. De högst väsentliga bristerna uti våra konlmerciella förbin

odelser med utlandet eller, rättare sagdt, brist på dylika förbindelser kunna

gent emot utlandets antydda kraftansträngningar fyllas endast derigenom, att

äfven hos o·ss regering och folk göra gemensam sak.

Om representationen lägger uti regeringens hand ett måttligt anslag,

som afser att bereda snart sagdt hvarje svensk arbetare, industriidkare och
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fabrikant tillfälle att öfverallt på jorden uppsöka den plats· och de köpare,_

som bäst värdera och betala hans vara; att dit försälja och· sända den: samt

att derifrån hemta och till säljaren aflemna betalning för varan, då: skulle

det anslaget förvisso ej kunna bättre användas.

En fullt rigtig rfOt"ln för det önskade statsbidraget är en lnycket vigtig

omständighet.

Hvarje· sådant sätt, som kan anses strida mot bestämda handelstr~ktater,

måste undvikas, såsom t. ·ex. Tysklands exportpremier, hvilka på all~än be

kostnad underlätta Tysklands täflan uti land, med hvilka Tyskland eger trak-
t ,. ,

tater. Detta exempel är icke efterföljansvärd1.' Vid bidragets lemnande nlåste

derjemte tagas hänsyn till den nu rådande bristen på rörliga medel hos indu

striens män i landet, eller just dem,' som skulle bispringas., Bidrage~ måste

.vidare vara både rörligt och stort, allt dock väsentligast i form af förstr'äck

ning mot fullt betrygga~de säkerhet, ty vårt land har ej råd såsom Tys~

land att skänka bort stora summor.

Syftet med denna underdåniga framställning samt vilkoren för det 'i

fråga varande statsbidraget synas mig bäst fyllas· genOIl1. utförandet af föl

j'ande förslag:

I ~verige bildas ett aktiebolag under namn af t. ex.

>.) Svenska Agentur- och Export-Companiet» med syfte:

i allnlänhet att höja och utveckla landets industri genom att:

1:0 förmedla större utländska order och beställningar af svenska indu

strialster;

2:0 från andra land inhemta och i svenska landet sprida de erfaren

heter, arbetsmetoder, maskiner, redskap, modeller ·m. m., som äro egnade

att bringa vårt lands arbetsskicklighet och leveransförmåga i jenlnhöjd :med

utlandets bästa;

3:0 å stora utländska handelsplatser upprätta filialer af konlpaniet;

4:0 af svenske industriidkare mottaga partier af deras varor och genom

'filialerna eller annorledes exportera och· försälja· dem;

5:0 redan vid mottagningen i allmänhet betala .viss i del af beloppet för

varan och resten enligt redovisning;

6:0 såsom godtgörelse uppbära viss kommission å försäljningsbeloppet;
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7:0 söka ordna direkt sjöfartsförbindelse med de större utländska platser~

der filialer finnas.

Companiets akt~ekapital skall utgöras af minst 2,000,000 kronor, hvaraf

minst en fjerdedel och högst hälften inbetalas kontant.

För återstoden lemnas förbindelser, som bilda grur~d:fonden å alterna-

tivt 1 eller 1/2 million.

Statens bidrag utgöres af

Räntelöpande obligationer å tre millioner kronor, bildande en

Garant!fond med vissa bestämmelser.

Rörelsekapital erhåller Companiet hufvudsakligen genom utgifvande af ett

5 milliol~ers obligationslån"

till säkerhet för hvilket ligga dels Companiets belånbara valutor, dels statens

garantifond, hvilken senare dock får anlitas t~ll inlösen af Companiets obliga

tioner, först sedan Companiets egna tillgångar visat sig dertill otillräckliga.

Companiets obligationer äro uppsägbara blott från Companiets sida, med rätt

för Companiet att i öfverensst~mmelse med vederbörligt beslut och före

skrifter begagna ledigt .kapital till inlösen af större eller mindre del af obli

gationerna, hvilka vid behof kunna ånyo utelemnas.

Uppstående vinst å Companiets rörelse fördelas sålunda:

1:0 10 proc. af vinsten afsättes till reservfond, intill dess densamma

uppgår till samma belopp som aktiekapitalet, hvarefter användning i denna

del beror af bolagsstämmas beslut;

2:0 5 proc. å inbetaldt kapital utdelas till aktieegarne;

3:0 .Till industriens befrämjande ansl~,s viss del af vinsten 'och

4:0 hela återstoden af densamma användes till afskrifning å grund

fondsf6rbindelserna, intill dess dessa äro till fullo betalda, hvarefter jemväl

denna vinstandel af stämman fritt disponeras.

Companiets styrelse utgöres af verkställande direktören samt 6 andre

män, af hvilka fem väljas å bolagsstämma och den sjette utses af regeringen.

Companiets verksalnhet fördelas i 2:ne afdelningar, nämligen

Utrikesqfdelningen och
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Inrl:kesG:fdelningel~.

Hvarje afdelning förestås närmast af en byråchef, en kassör och en

öfveringeniör med erforderliga biträden.

Utrikesqfdelningen afser:

att etablera filialer å större utländska handelsplatser och med dem söka

-ordna direkt sjöfartsförbindelse ;

att genom dessa filialer eller annorledes inhemta order å svenska in

dustrialster;

att aflemna dessa order jemte dertill hörande mönster, prof, ritningar

m. ro. till inrikesafdelningen;

att underhålla svenska, skickliga arbetare uti de skilda facken vid ut

ländska, större verkstäder och derefter tillhandahålla dem åt industriidkande

aktiegare i Companiet;

att af inrikesafdelningen mottaga och exportera allt, solll; är dertill

afsedt samt att försälja och till inrikesafdelningen redovisa detsamma;

Inrikesqfdelningen qfser:

att utgöra en länk mellan den utländske köparen och producenten i

Sverige med syfte

att ega noggrann kännedom 0111 industriidkarnes f6rhållanden och leve

ransförmåga;

att af utrikesafdelningen mottaga och företrädesvis till aktieegare i \

Companiet utdela utländska beställningar;

att ordna och tillhandahålla industriidkare alla prof, ritningar och mön

ster, som genom utrikesafdelningen eller annorledes erhållas;

att af industriidkarne mottaga och till utrikesafdelningen aflemna allt,

som är afsedt till försäljning och export samt att i sinom tid af utrikesafdel

ningen mottaga och till säljaren redovisa allt, som är såldt.

Båda afdelningarna ega det gemensamma syftet att med så ringa upp

offring af tid och penningar som möjligt tillgodogöra svenska industrien

utlandets erfarenheter genom att anställa .dels svenske arbetare i utländska,

större verkstäder för att äfva dem, dels utländske verkmästare och arbetare

i svenska verkstäder för att införa goda metoder samt att i allt äfrigt kraftigt

verka för industriens befrämjande.
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Companiet uppbär kommissionsarfvode enligt aftal och närmare be

s,tämmelser.

Vidare får jag i underdånighet för~slå, att, omedelbart efter det Com

paniet bildats i Sverige, en första filial inrättas uti Buenos Ayres, enär Argen

tinska republiken synbarligen är det land, som bäst af alla f. n. passar för

afsättning af svenska :rrodukter.

9"enom hel~ detta kommerciella arbetes fördelning på här föres~aget sätt

ställas ingalunda för höga anspråk å individernas deltagande deri, enär hvar

och en blott arbetar uti sitt. fack, men centralisationen af det hela verkar

med resurser och krafter, så mäktiga, att ingen enskilds verksamhet dermed

kan jemföras, ehuru likväl frukterna af denna vidtomfattande affär komma

hvarje enskild man tillgodo, till allas gemensamma båtnad och till ett älskadt

f'äderneslands utveckling i samma rigtning som andra länder.

Jag vågar slutligen i underdånighet hemställa:

att Eders Majestät anbefaller en revision af detta förslag, att verkställas

af ett fåtal insigtsfulle män;

att förslaget med deras utlåtande inlelnnas till regeringen~'

att Eders Majestät behagade låta framlägga detsamma på ett för sådant

ändamål anordnadt möte mellan landets större industriidkare, att öppnas i

hufvudstaden snarast möjligt;

att Eders Majestät behagade till detta möte låta. kalla större industri

idkare och bevilja dem fri resa å statens jernvägar fram och åter, såväl

till första sammanträdet som till ett andra, derest det skulle befinnas nödigt

att vid förra tillfället uppdraga åt delegerade att granska förslaget och inlemna

proposition· till verkställighetsåtgärder, allt 'i så god tid, att, der så nödigt

pröfvas, instundande Riksdag må få tillfälle att sig i ärendet yttra.

Blir svenska folket genom sålunda framkallad stor och god verksamhet

satt ,i tillfälle att under jeinfårliga fårhållanden täfla med utlandet, då skall

det snart visa sig, att dess. intelligens' och arbetsduglighet, tillämpade på goda

materialier, äro öfverlägsna,-" men inte underlägsna andra nationers - lika

visst som att vi nu stå långt tillbaka för dem, som till stor del på vår be

kostnad uppfostras till våra medtäflare.
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På denna väg, menar jag, skola vi söka" och finna vår utveckling och

vårt ekonomiska oberoende af andra nationer.

När Eskilstuna blir ett Sheffield *),- när Gellivara blir ett Essen, Borås

ett Birmingham eller Man-chester - låt vara i miniatyr - när af de tusen

tals fabriker, som i England bearbeta och lefva af svenskt trä, en bråkdel

blott står på svensk strand; när våra egna stora oceanångare plöja hafvets

vågor i flera rigtningar och våra ypperliga landtbruksmaskiner plöja Syd

amerikas rika slätter, då skall svenska folket icke längre klaga öfver brist på

arbete eller öfver för billigt bröd, ty det var just -det billiga brödet, SOlD gaf

det välsignade arbetet. -:- Man skall invända: »dessa tankar och planer äro

välmenta, men för stora för' oss». Godt! Jag rår icke för att jag tänker

stort om- svenska folket, dock icke större än om andra folk, och hvad de

gjort före, kunna vi göra efter; hafva de köpt och betalt våra råvaror och

fört dem ut öfver all verlden och med stor vinst låtit dem gå genom ett.

tjog mellanhänder, så kunna vi lära oss den konsten att bearbeta dem sjelfva

och behålla alla mellanhändernas vinst.

Generalkonsul Rreder i Hamburg betonar på det kraftigaste uti sitt

intressanta svar på min till honom uppstäIda fråga, (hvilket svar biligger

min rapport till Hans Majestät) att det ligger i tidsandans natur att gå

förbi mellanhänder samt att helt naturligt den vinst blir rikare, som icke

delas. Denna enkla sats hafva vi svenskar ej förstått oss på, ty vi dividera.

vår vinst med så ofantlig -divisor, att vi få platt intet sjelfva.

De svenska varornas stora bolag gifva årligen rik utdelning, men icke

åt svenskarne.

Vidare ber jag -få anföra, att jag i somras företog en resa till vestliga

Europas större affärsplatser och der underhandlat om denna sak med en

,mängd framstående män, såväl bland generalkonsulerna -som bland andra~

hvilka representera handel och industri. Ett par bland dem, som särskildt.
)

*) Såsom illustration härtill kan anföras, att jag i går hade besök af en resande en
gelsman, som här bjöd ut stålvaror från »Dannemora Steel Works» i SheffieId. Denne
uppgaf, att det tager sin råvara från Dannemora; att det sysselsätter en 2,000 arbetare~

med en aflöning i medeltal af 3 sh. pr dag == arbetslön kronor 1,600,000. 34 resande
besöka alla jordens handelsplatser. Omsättning beräknas till många millioner. I Sverige
sysselsättas 2 fasta agenter och en resande för -att afsätta: svenskt materiel och engelskt.
arbete. Engelsmannen undrade mycket på att Sverige hade råd att slösa så.



intresserade sig för denna sak, ber jag att få namngifva. De voro general

konsulen för Argentinska republiken i Hamburg, Carlo Belgrano, och general

konsulen i Antverpen, Christophersen. Belgrano har länge varit i tillfälle att

·se, huru våra svenska artiklar, isynnerhet jern och trävaror, till stora qvan

titeter passera Hamburg och skeppas derifrån per ångbåt till Buenos Ayres.

Han anförde, att icke mindre än -1,000 månatligen, hvardera representerande

högst betydliga va:ruposter, skeppas endast från Hamburg till Buenos Ayres.

Detta land är utomordentligt rikt. Deras område är ungefär så stort som

·6 gånger Tyskland, ehuru dess befolkning icke är lnera än omkring 4 millio

ner. Hela dess industri utgöres af boskapsskötsel och spanmålshandel. Kon

i3umtionsf6rmågan är stor och hvad som konsumeras utaf industrialster måste

importeras. Denna import går hufvudsakligen öfver de 4 stora städerna

Hamburg, Bremen, London och Havre, äfvensom något öfver Liverpool. Från

hvarje af dessa städer går nämligen hvarje vecka en ångåt till Buenos Ayres.

Det är således en alldeles oerhörd konsumtion, som eger rum i detta änn:u

lilla land, som är beräknadt att hafva utrymme för 270 millioner menniskor.

Belgrano uppgaf vidare, att detta land bäst kan bebyggas med lätta

trähus, sådana som förekolpma hos oss. Försök skulle hafva blifvit gjorda,

.att dit sända sådana, som förekomma hos oss, men omlastning och andra

:Bvårigheter, som varit förknippade med företaget, hafva gjort, att det strandat.

Det -är dock intet tvifvel, att saken är utomordentligt god i sig sjelf. Af de_

'skäl, som blifvit antydda, är Buenos Ayres den mest blomstrande plats på

jorden, och jag har derföre föreslagit, att den första filialen af Sveriges

-exportkompani skulle bildas i Buenos Ayres samt att en transportled af

:.8venska ångare skulle inrättas emellan hufvudkontoret i Sverige, företrädesvis

·Stockholm. Denna linie skulle man då kunna tänka sig dragen sålunda:

.Btockholm-MalmÖ-Göteborg-Kristiania-Buenos Ayres.

Äfven generalkonsul Raeder i Hamburg har med intresse omfattat

-denna sak. Hans rapporter, som blifvit bilagda min berättelse till Hans

.Maj:t Konungen, vittna om både erfarenhet och intresse för denna fråga.

Han betonar på det kraftigaste, att en sådan förbindelse genom kompanier

. ·och transportleder emellan filialerna och hufvudkontoret skulle verka i det

:syfte, som man afser.

På liknande sätt har generalkonsulen i Antwerpen, Christophersen, uttalat

-48 1888 den 22 lnars.
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sig. Han har gått mycket djupt in uti denna fråga och i en utförlig rapport

.yttrat sig öfver densamma, och han instämmer i hufvudsak med hvad Raeder

yttrat. De förenade rikenas' generalkonsul i London, herr Juhlin Dannfelt

har äfven uttalat sig för denna fråga. Han har ny~igen genomgått en ytterst

svår sjukdom, hvarföre han endast helt flygtigt kunnat intränga uti älnnet.

Med sitt varma fosterländska intresse har han dock omfattat· frågan och

uttalat s~na i~nerligaste förhoppningar om dess framgång.

Jag har härmed i hufvudsak yttrat min 111ening om hvad som kan och

bör göras för att i utlandet bereda ökad afsättning åt alstren af svensk

industri.

Härefter yttrade sig:

Herr Godsegaren Lundström: Jag är referenten mycket tacksam för det

intressanta föredrag han nu hållit. Otvifvelaktigt fanns deri åtskilligt, kanske gan

ska mycket att lägga på hjertat, och jag tror nog, att en exportförening, sådan

den redan börjat att i Sverige tillämpas, kan så srnåningom vinna terräng och

nytta. Det synes mig dock, att föredraganden lagt alltför mycken vigt på den

hjelp, som staten skulle i detta afseende lemna,' och jag anser, att han fäst

. sig alltför litet vid t'V'e?fverksalnheten) som enligt min mening dock är för

nämligare än statens hjelp och mellankomst. Dessutom tror jag, att den plan,

som föredraganden här utvecklat, så fullständig den än må synas, är väl stor

artadt tilltagen. Detta företag, liksom de flesta andra, der det gäller a:fsätt

ning aj industriens alster) tror jag för min del bäst lyckas, om de börja så

smått som möjligt och sedan få såsonl organislner växa ut ur sig sjelfva.

En så stor apparat, som här blifvit för oss skildrad, skulle bes~ämdt icke lyckas,

ty den blefve alldeles för tung i sina verkningar. Allting är numera genolll

de olika slagen af kommunikationsmedel så rörligt, att det beror snart sagdt

på ögonblicket, huruvida en order kan fås och utföras~

Från ett verk, der jag är intresserad, kan jag omtala, att det mången

gång kommit ett telegram t. ex. från Halnburg, som haft lydelsen: »skicka så

och så nlycket af det och det slaget för China, så vidt elet kan vararfärdigt

ir~om 4 dagar». Jag helnställer till Eder, mine herrar, huru en sådan för

ening, som här föreslagits, skulle kunna förmedla en dylik affär. ~

Det blir en sådan centralisering, att jag. fruktar för, att den i lnånga
4
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fall skulle förderfva de goda- ansatser, som kanske finnas både hos fabrikant

och köpare.

Tyskland anfördes såsom exempel på de stater, hvilka lemna stora bidrag

till underlättande af kOffi1!1Unikationerna. Det är dock någonting helt annat än

att staten skulle lemna anslag till en storartad förening, hvars ändamål vore

att åstadkomma en betydande omsättning. Jag tror icke ens, att något sådant

varit försökt i Tyskland och icke i något annat land heller, icke åtminstone

den utsträckning, sonl här föreslagits.

I första rummet fäster jag stort afseende på sjelfverksamheten. Jag

tror, att felet till en stor del ligger hos oss sjelfva, att icke vår afsättning på

utlandet är större än den är. Hvar och en, som vill åstadkomma en

stor export, kan ju genom cirkulär, annonser eller genOlTI åtskilliga andra

dylika medel förskaffa sig denna marknad. Han bör dock ega både det ka

pital, de kunskaper och den affärsskicklighet, som erfordras för att åstad

komma någonting sådant. Hans affärsvana bör kunna välja solida köpare)

hvilket naturligtvis är en hufvudsak. -Han bör fran1förallt akta sig för att

handla genom kommissionärer, d. v. s. sända sina varor i kommission. Det

förefaller mig, som om meningen med den nu föreslagna föreningen skulle

vara, att den skulle såsom kommissionär sälja varorna i storartad skala.

Detta är dock ett system, som hvarje köpman och industriidkare för länge

sedan funnit vara alldeles förkastligt. Det är det sämsta sättet af alla att

sälja. Den sjelfverksamhet, hvarom jag här talat, skulle i första rummet

grunda sig på export af fabrikat, hvilken bör vara synnerligen omfattande,

för att en billig tillverkning skall kunna ega rum. För detta ändamål erfor

dras ganska många vilkor, och finnas de-- icke, eller åtminstone de flesta af

dem, så hjelper hvarken statens mellankomst eller någonting annat. Jag vill

derför icke påstå, att alla dessa vilkor behöfva uppfyllas, ty det kunna de

knappast, och ett och annat kan felas, .när de öfriga i så mycket högre grad

uppfyllas. Det blir en s. k. kompensation, hvilken gör, att man kan bestå

en täflan med utlandet. Sålunda ser man t. ex. fabriker - jag har ganska

noga reda på en ~ der ett hufvudsakligt vilkor felas, nämligen lätt tillgång på

råmaterial inom landet, ehuru denna icke är skrymrnande och tung, utan

tvärt om temligen lätt att frakta, hvarför kostnaderna icke kunna blifva stora.

Närmast, ja, kanske likstäld medsjelfverksamheten är rfriheten att
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handla, .oberoende .·af tyngande pålagor. Det har berörts här och är onek

ligen en mycket vigtig sak, att lefnadskostnaderna för arbetaren icke bör för

dyras. En annan sak, hvarvid jag fäster mycken vigt, är den inverkan tullarne

kunna hafva i förevarande afseende. Om det. är meningen att framkalla en'ny

industri, så anser jag för IniIJ del, att det klokaste nlan kan göra är att .be

lägga fabrikatet med tull rör att skydd~ det emot' den utländska tillverkningen.

Det kan icke' åstadkommas någon industri, som blir af den beskaffenhet, som

här omhandIats - nämligen att man skall tillverka för export. Det har till

följd, att man endast har den inländska marknaden att repliera på, hvilket

icke torde vara lätt rör storindustrien. Den närmaste följden af detta skydd

blir en öfverproduktion, hvarigenom tillverkningen bortslumpas" till hvad pris.

som helst genom den inländska konkurrensen. Lika betänkligt är, *om man

söker att med tull belägga de råvaror, som erfordras vid åtskilliga fabriker,

vare sig dessa redan existera eller komma att anläggas på grund af import

,utaf ut1änd~k råvara.

,Vid denna Riksdag har en ledamot af Andra kan1maren inlemnat en

motion 'om en icke. obetydlig 'tull på åtskilliga .kemikalier. Det vore särdeles

illa, om detta vunne Riksdagens bifall. Jag ber att i detta afseende få taga

ett exempel och påpekar då träma~sefabrikätionen.. Vår export inom denna

industrigren stiger till omkring 25 mill. kilogram årligen. Dervid använ

des en ganska stor qvantitet soda och andra kemikalier, som vi aldrig kunna

tillv'erka här' i landet. Det vore derför mycket illa, om den föreslagna tull

satsen ginge igenom.

Jag skall icke längre trötta herrarne med några detaljer för att vindicera

den satsen, att sjelfhjelp och' frihet äro enligt min tanke de verksammaste

medlen i' detta fall, kanske t. o.. m. verksammare än någon statens mel

lankomst

Herr Grosshandlaren Söderström: I afseende på sjelfva hufvudfrågan är

jag alldeles förekommen af den 'föregående talaren. Jag anser också; att första

grunden bör vara att låta den svenska industrien sköta sig sjelf. Ingen skulle vara

gladare än jag, om. man kunde åstadkomma, hvad här projekterats, nämligen

att våra industrialster skulle spridas till verldens mest aflägsna delar. Jag
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tvifIar dock på, att detta kan ske genom den plan, som den ärade referenteD:

här föreslagit.

Jag har under' mina resor i utlandet ofta kommit i beröring med köpare

från olika länder, både från Frankrike· och t. o. In. från Buenos Ayres. Vi

hafva under många år träffats regelmässigt på sie tyska platserna. Dessa äro

vanligen agenter för stora utländska hus och sköta sannolikt sin sak bättre

än en kongl. komn1ission skulle göra. Jag har aldrig funnit, att en statsin

stitution kunnat förmedla några affärer, vare sig inom Europa eller på andra

sidan Atlanten. Skulle en sådan finnas, är jag öfvertygad om, att den enskilde,

i bredd med densamma, gör det mycket bättre. Jag har af egen praktik

,funnit det vara fördelaktigare att exportera t. ex. smör genom kommissionä

rer. SktIlle man etablera en så omfattande inrättning, som här föreslagits,

anser jag, att man; som man säger, »börjat i orätt ända». Man bör icke

börja med dylika företag, förrän man vet, om det finnes något att exportera,

som kan för det främmande landet vara behöfligt. Har man en gång funnit

dessa artiklar ~ jag talar nu on1 industrialster och fabriksvaror - är det

ju ofantligt lätt att skicka ut profver till de, främmande lände,rna, och äro

varorna goda, fås nog afsättning, utan att man derföre behöfver anlita någon

sådan mellanhand, som den ärade referenten har föreslagit.

En annan uppgift, som den föreslagna föreningen skulle uträtta, vore att

från frän1mande länder skaffa in profver på de artiklar, som der mest begag

nas, och sedan skulle våra industriidkare förfärdiga artiklarne för att derefter

åter exportera och sälja dem. Tror man verkligen, att detta, skulle löna sig?

Skulle vi kunna tillverka dessa varor billigare än på andra ställen i Europa?

Kunna vi verkligen hysa en sådan tanke, då vi veta, huru utländingen öfver

flyglar oss med sina varor? Icke kunna vi väl täfla med de stora fabriks

platserna i Tyskland och El1gland, som i åratal hafva fournerat de stora mark

naderna. Förslaget är ofantligt välmenande, men jag tror icke, att det är

praktiskt utförbart.

Herr Direktören Tesch: Jag är den förste talaren mycket tacksam för

att han låtit detta ämne komma på tal. Jag vet, att han redan ganska länge

sysselsatt sig med det föreliggande ämnet och att han är lifligt besjälad af

detsamma.

J

I
I
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Ja~ skall till en början be att få rätta en 'uppgift af honom angående

det bidrag, som tyska regeringen lemnar till Nordtyska Lloyd. Detta bidrag

belöper sig till 4,400,000 mark och lemnas' detta bolag för asiatiska, austra

liska och Medelhafslinierna, och det utgår egentligen för post- och passage

rarebefordran, men icke för godstrafiken. Bolaget har äfven åtagit sig mycket

stränga vilkor i afseende just på denna postbefordran. Det får, ifall posten

försenas, erlägga ganska dryga plikter, hvilka äro intagna i det kontrakt, som

är upprättadt emellan tyska regeringen och bolaget.

Vidare tror jag, att den ärade föredraganden något styfmoderligt behand

lat det utlåtande, Bom gener~lkonsul Christophersen afgifvit med anledning

af den tryckta rapport, som· skickats till honom. Jag har varit i tillfälle att

helt flygtigt genomläsa detsamma, och jag erinrar mig några punkter derur,

som det kanske varit skäl, att 'föredraganden här framhållit. Med afseende

på det argentinska kompaniet, som' skulle förmedla afsättningen emellan den

svenska producenten och den utländska konsumenten, säger han, att dertill

fordras ett ofantligt stort kapital. Huru skulle man kunna tänka sig, att. detta

stora kapital skall åstadkommas? Föredragand~n föreslår, att detta till största

delen skall ske genom statsbidrag. Då blir .det ju en statsinstitution, som

skall drifva affärer, men när har man sett detta lyckas?

Vidare säger den ärade referenten, att utom kapital erfordras äfven kun

skaper för bedrifvande af den föreslagna affären. Ja, det erfordras i sanning

stora kunskaper, rent af -ett universalgeni hos den eller de personer, som

skola leda det hela. Han skall känna till hela den svenska industriens resur

ser, han bör hafva fullständiga ingeniörskunskaper, han bör fullständigt känna

till hela den utländska marknaden, bör kunna säga: dit och dit skola vi skicka

våra varor. Sedan skall han vid sin sida hafva agenter i utlandet. Hvarifrån

skola dessa tagas? Icke kunna dertill användas utländingar, hvilka natur

ligtvis sakna kännedom om den svenska industriens ståndpunkt, våra fabri

kers tillverkningsförmåga m..m. Då måste dertill tagas svenska agenter, men

icke heller dessa finnas att tillgå. Såsom direktör för den riybildade export

föreningen har jag på senare tider fått en god erfarenhet i detta afseende,

och jag vet, huru ofantligt svårt det är att få dugliga svenska agenter för

sådant ändamål.

Mine herrar, Sverige har kommit ganska långt i afseende på tillverkning
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inom olika industrigrenar: Inom många brancher stå 'vi 'på samma stånd

punkt som de' stora kulturländerna. Vi kunna visserligen tillverka, lnen vi

'kunna icke' sälja. Vi hafva i detta fall icke 'samma förmåga som tyskar,- en

'gelsmän m. fl. Vi äro med ett ord icke prqfryttare. Vi måste derfdre upp

fostra eller skaffa oss agenter, som äro lika dugtiga SOIU de tyska och engel-

ska, om vi vilja gå fran1åt. Låt dessa agenter bosätta sig i främmande länder

och bilda en kolonisation af svenska handelf$hus. Så hafva engelsmännen

gjort, och så göra äfven tyskarne. Skola vi lyckas, måste vi gå fraln pa
samma sätt, men icke tror jag, att målet vinnes genom att inrätta något han

delskompani med utländska och' inländska afdelningar. ' Bäst vore, om för

äldrar ville skicka ut sina söner till främmande' länder för att der verka för

svenska handelshus och blifva agenter för deras artiklar. Härigenom skulle

helt säkert vinnas en bättre omsättning än genom något handelskompani.

I-Ie1'r, Disponenten Bratt: Herr Lundströn1' föreslog, att vi skulle låta indu

strien hjelpa sig sjelf, utan något statens bidrag. 'Derjemte var han my~keträdd för

någon som helst institution rörande konlmersiella förhållanden. Vi behöfva san

nerligen icke gå långt för att få erfarephet om huru det går, när industrien skall

hjelpa sig sjelf. Här är icke heller fråga om någon statsinstitution. Jag

har endast velat påpeka,' att våra konkurrenter, som' omgifva oss, hafva

så' stora statsbidrag och hafva derigenom framkallat så ofantliga associatio

ner, att vi icke kunna täfla. med dem; om vi icke erhålla, bidrag af staten.

Den, föreslagna inrättningen kan' icke' alls kallas någon statsinstitution, ty det

.' blir icke' statens embetsmän utan köpmän, som skola sköta affären. Det blir

endast en stor association, som erhåller bidrag af staten, men derför icke

något embetsverk.
("-

Herr Lundström yttrade vidare, att ett vilkor för oss att kunna expor-

tera i stor skala är att tillverka billigt. Detta måste medgifvas. Men allting

är billigt och dyrt endast i jemförelse, och vi kunna icke kalla våra tillverk

ningar billiga, om de' betinga högre pris än våra konkurrenters. En liten till

verkning kan i alla fall icke blifva annat än dyr. Man kan icke tänka sig

en export i ,stor skala med en liten inhemsk tillverkning. Vilja vi derfdre,

hafva en export, lnåste vi tillverka våra artiklar i så stor skala, att ele bl!fva

billiga. Landets egna behof skola dock först och frälTIst fyllas.

l
{

l
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Jag ·kan icke neka till, att det var med en viss förvåning jag hörde

herr Söderström 'yttra sig i denna fråga. Han sade sig i många år hafva

köpt sina fabrikater på de utländska markn.aderna och låtit den sven~ka

industrien sköta sig sjelf. Jag är öfvertygadom, att herr Söderströms erfaren

het i denna sak är den jag uttalat, att det är omöjligt att finna svenska, billiga .'

fabrikater i liten skala, derföre har han köpt sina artiklar i stor skala. Jag

.kan icke heller föreställa mig, att man skall kunna åstadkolnma en liten

inhelTIsk tillverkning, som kan täfla med de stora utländska, från hvilka herr

Söderström fournerar sig.

Herr Söderström vidrörde trämassefabrikationen. Det skulle han icke

hafva gjort, ty det är ju icke hans affär. Det är dock ett faktum, att den

svenska trämassan passa bäst för förhållandena och klimatet i Buenos Ayres.

Hela denna export bör dock ske i stor skala.

Herr Tesch synes mig hafva bättre reda på anslaget till Nordtyska Lloyd

än jag. Det kan väl dock icke nekas, att icke detta stora anslag bidragit

till att göra dessa frakter billiga och sålunda underlätta deras konkurrens med

andra nationer och äfven med oss.

Hvad beträffar det af mig framlagda förslaget, ber jag att få fästa upp

märksamheten på, att meningen icke varit att centralisera en så ofantligt OlTI

fattande verksamhet hos en person, utan ~ fördela den på flere, och under

sådana förhållanden skulle företaget i detta afseende icke erbjuda oöfverstig

liga svårigheter.

. Herr Tesch trodde, att det skulle vara svårt att få agenter. Allting fås

för pengar. En stor del af de engelska affärerna utföras i England genom

tyska agenter, hvilka äro synnerligen öfverlägsna just uti agenturaffärer. Jag

ser icke något hind~r, hvarför icke vi kunna engagera några dugtiga tyska

agenter för våra affärer. Vi hafva ganska mycket att lära af dem.

. Herr Grosshandlaren Söderström: Den förste talaren yttrade, att hvarje .

näring, som drifves i stor skal~, måste hafva skydd. Våra näringar äro små, derför

måste de skyddas för att blifva större. Jag ber ått få erinra, att det fins icke

någon enda näring i Sverige, som blifvit stor på den grund, att den varit skyddad,

men deremot hafva de näringa.,r, som blifyit stora, saknat skydd. Vi hafva

t. ex. vår tändsticksindustri, hvilken tagit en storartad omfattning och detta
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utan att hafva varit" skyddad. Enahanda har förhållandet varit med trärnasse

fabrikationen. Vi hafva på senare tider haft en industri, m'askinfabrikationen,

som stigit alldeles oer~ördt, sedan den förlorat det skydd den förut hade.

Våra väfverier hafva varit skyddade sedan århundraden tillbaka dels med

förbud och dels med höga tullar, men man har dock icke sett dem ,komma

derhän, att de exporterat något, åtminstone icke i någon nämnvärd skala.

Jag ber att få upplysa, att jag handlar äfven med svenska "industriar

tiklar och känner mycket väl till dessa. Vi hafva nog en och annan artikel
•

uti Eskilstuna, som är ganska billig och som icke i utlandet kan fås för billi-

gare pris och icke är på långt när så väl arbetad. Jag har gjort försök att

bjuda ut dessa artiklar, derför att de varit billiga, men de hafva icke rönt

någon afsättning, då man icke varit van vid modellerna.

Herr Disponenten Bratt: Jag är herr Söderström tacksam för det bidrag

han lemnat till realiserandet af mitt förslag. Han sade, att Eskilstuna kan

lemna goda och billiga varor, men det fattas goda modeller. Det är just

detta, som skulle åstadkommas genom de mellanhänder, som jag här: före

slagit. Få vi goda modeller utifrån och uppgift på huru mycket som behöfves,

så skola vi med kompaniets hjelp tillgodogöra Eskilstuna den stora tillverk

ningen och de billiga priserna.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 3 maj 1888.

Ordförande: Presidel~ten, Grefve ~4. F:I-SON POSSE.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Revisionssekreteraren, Jur. D:r l. 4fzelius,

» t. f. Stadsmäklaren G. Strandberg och

» Kammarjunkaren A. T Carlheinl-Gyllenskiölcl.

Det för aftonen uppstäIda öfverläggningsämnet:

Tanken på en nordisk tullförening

inleddes med ett föredrag af Bankofullmäktigen, Fil. D:r Arnberg, som yttrade:

Tanken på en tullförening mellan de tre skandinaviska länderna eller

åtminstone på gemensamma åtgärder för att underlätta och derigenon1

utveckla handelsförbindelserna dem emellan har, för att nu tala endast om

de nyaste tiderna~ re~an varit föremål för öfverläggningar vid flera national

ekonomiska möten, såsom de i Göteborg och Stockholm på 1860-talet, det

i Köpenhamn 1872 och senast med mycket allvar på mötet i Malmö 1881.

Derefter har denna tanke ytterligare diskuterats vid enskilda föreningar

samt medelst föredrag och tryckta uppsatser framlagts för allrnänheten.

Man kan gerna säga, att den i allmänhet ·emottagits med intresse och

sympati, om också den protektionistiska vind, SOlll under senare år börjat

blåsa med allt större styrka samt gifvit frisk fart och ny framgång åt anhän

garne af ett gammalt och som man trodde utdömdt systems flagga, kommit
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på många håll denna sympati att svalna och framkallat likgiltighetens miss

mod på aridra. I det intresse, hvarmed frågan likväl i det hela oInfattats,

synes mig ligga en giltig anledning till styrelsens önskan, att den skulle blifva ,

föremål för äfven vår nationalekonomiska förenings uppmärksamhet och

egnas någon stunds diskussion, och detta så mycket mera, som den kommer

att framställas vid det nationalekollomiska mötet i Köp~nhamn i sanlman

hang med somlnarens stora exposition derstädes, och således' icke borde

vara obekant i dess allmänna drag för oss. För att så skulle kunna ske,

har man uppdragit åt lnig att inleda öfverläggningen med några utredande

ord för att sätta ledamöterna in i den vidton1fattande frågan 9ch dess be

tydelse. Det är icke utan tvekan jag åtagit mig detta uppdrag, en1edan en

sådan utredning af de förhållanden, som äro nödiga att känna för att bedöma

möjligheten eller lämpligheten af denna tankes öfverförande till 'verklighet,

icke allenast är i sig sjelf kinkik nog, utan derjemte emedan den icke kan "

ske utan i sällskap med eller snarare på grund af en nlängd siffror, och jag

känner lika lifligt SOln någon olägenheten deraf vid ett mUlitligt föredrag, der

siffrorna måste, så att säga, tagas -och gifvas i flygten, utan att de sjelfva

dervid kunna erhålla den betydelse,' som de förtjena, eller åt föredraget gifva

den relief, som likväl är deras uppgift.

Frågan om en tullförening mellan de tre skandinaviska länderna är vis

serligen icke en fråga, SOln kan sägas stå på dagordningen eller tränga till

,~n snar lösning~ En sådan kan under nuvarande förhållanden icke vara att

vänta; och jag ville tillägga knappast att önska. Ty likasom hvarje annan

ekonomisk lagstiftningsfråga, och kanske mera än de flesta andra, kräfver

denna att on1sorgsfullt granskas och utredas, innan man vidtager någon åt-o

gärd för dess' utförande 'i verkligheten, och ett steg dertill, som sederinera

visade sig vara förhastadt, skulle utom andra bittra följder säkerligen äfven

medföra den att för lång tid undanskjuta hvarje möjlighet till ytterligare och

mera välbetänkta åtgärder, äfven sedan dessa kunnat befinnas både lämpliga

och nyttiga. 09kså hafva de' män, som här och i våra grannländer med

största allvar och omsigt tagit frågan i öfvervägande, efter stundonl" ganska

omfattande och djupgående undersökningar icke kunnat eller vågat gå längre

i sina slutsatser, än att den ifråga~atta tullföreningen visserligen syntes er

bjuda ganska' väsentliga fördelar, men äfven sådana olägenheter och svårig-
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heter, att de," Oln också icke oöfvervinneliga," dock icke finge" ringaktas elle"r

förbises. Frågans_ framtid berodde enligt deras åsigt på de svar, som kunde

komma att lemnas utaf en uttömmande granskning af alla de politiska, eko

nomiska och finansiella förhållanden, SOln af frågan kunde komma att beröras,

och denna granskning vore af den natur, att den kunde verkställas endast

af nationernas officiella och förenade krafter. "Man har derför hittills egent

ligen stannat vid uttalande af önskningar om de respektive regeringarnas med

verkan för att taga utredningen om hand och derefter framlägga de förslag,

son1 af denna kunde påkallas och anses lämpliga. Och i sanning," det synes

.mig helt naturligt, att sådan måste blifva hvars och ens slutsats, som något

sysselsatt sig med denna fråga. Ty man må hysa äfven en" ganska liflig

önskan OIn och mycket högt skatta fördelarne af en sammanslutning i tull

politiskt" hänseende "af våra hvar för sig så sn1å marknade!, hvilka ju deri

genom skulle kunna till fördel för produktionen och handeln blifva en tem

ligen stor, "så måste man dock blifva mycket tveksaln" angående "möjligheten

af att vinna detta mål, då man tänker på alla de olikheter i de tre ländernas

f;kat.te- och h-Ushållssystem, som för närvarande finnas, på alla de reformer

och eftergifter af särskilda fördelar, vanor och kära ovanor, af gamla fördomar

och små" privata intressen, somen-tullsammanslutning nödvändigt påkallar,

och man kan icke undgå att med missmod göra sig den frågan, huruvida den

starka, .ön1sesidiga" goda vilja, den lifliga känsla af att fördelarne dock i trots

af allt äro större än obehagen och uppoffringarna, verkligen" förefinnas eller

kunna uppkallas, hvilka dock äro nödiga för att en sådan förening skall komma

till stånd och ännu lnera för att den skall kunna ega en lifskraftig tillvaro.

* * *

En tullförening mellan de tre skandinaviska länderna innebär ju ett Ölnse

sidigt fördrag, hvarigenom .de skulle komma att i tullpoliti~kt häns"eende bilda

en enhet med lika och gemensalnma tullsatser i de från alla andra länder

införda varor och med upphäfvande af 'alla tullsatser vid "varubytet de tre län

dern~ emellan. "Detta varubyte skulle således blifva fritt från alla pålagor

och hinder af tullskrankar, såväl beträffande inom förbundets stater produce

rade varor som äfven de från andra länder införda, hvilka, såvidt de vora

tullpligtiga, erlagt sin skatt vid någon af förbundets tullgränser. "Dånu alla
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de genom tullarne inflytande inkomster vore de tre staternas gemensamma

egendom, lnåste för ett sådant fördrags genomförande derjemte fordras en

öfverenskommelse angående fördelningen af dessa inkomster mellan staterna,

antingen detta nu skulle ske efter invånareantalet eller efter de olika förbunds

medlemrnarnes af erfarenheten kända förbrukning af de olika förnämsta med

tull belagda införselsartiklarne eller efter någon annan grund. Slutligen äfven

en för de tre staterna gemensam representation, ett tulldepartement eller tull

kommission, med full myndighet att ordna och bestämma dessa förhållanden.

Möjligheten af att utan allt för stora svårigheter genomföra detta program,

d. v. s. en gemensam tulltaxa utåt med borttagande af alla tullsatser inom

det gemensamma tullområdet, beror naturligen på mångahanda förhållanden,

i främsta rumnlet' derpå, huruvida de tullpolitiska sy~tem, som för närvarande

äro gällande inom de särskilda förbundsstaterna, icke förete större princi

piella eller faktiska olikheter, än att de skulle kunna låta sig sammanjemkas,

utan ått de fiskala intressena eller statsinkomsterna deraf alltför känbart

komme att lida. Dernäst beror det väl på i hvad mån man' anser, att hvar

och en af de särskilda staternas nationella hushållning s~ulle komma att allt

för mycket blottställas för äfventyr och skada genom att utom det hittills

åtnjutna tullskyddet fritt konkurrera, med de andras alster och tillverkningar,

samt i hvad mån, å andra sidan, ersättning för denna risk och skada skulle

kunna vinnas i den högre produktiva kraft och vinst, som den större mark

naden måste förläna. Man finner redan häraf, huru mycket problemets lös

ning försvåras af de hänsyn, som måst.e tagas till tullens dubbla egenskap af

på en gång en ganska väsentlig skatteform' och ett skyddsmedel för den

inhemska arbetsfliten genom beskattning af andra länders med densamma

konkurrerande arbetsprodukter.

De tre staternas tullpolitik erbjuder till en början den likhet, att för alla

tre tullen spelar en ytterst betydande roI såsom inkomstkälla. l\ian har i korthet

uttryckt detta så, att Sverige hemtar 35-40 proc., Danmark 40-45 proc.

och Norge 50-55 proc. af sin hela från beskattning flytande inkomst utaf

tullarne. Den erbjuder derjemte den likhet, att af dessa tullinkömster tages

största delen af varor, som införas från icke skandinaviska länder, och skulle

sålunda fortfarande kunna upptagas äfven under regimen af en gemensaln

tulltaxa. De förnämsta af dessa skatteartiklar äro, såsom bekant, de s. k.
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kolonialvarorna, tobak, kaffe, socker, te ffi. fl., samt derjemte i Danmark äfvell

stenkol och salt. Man har beräknat, att i allmänhet och i mycket afrundadt

tal af dessa tullar Sverige tager två tredjedelar af hela sin tullinkomst, Danmark

något öfver hälften och Norge nära tre fjerdedelar af densamma. Dessa förhållan

den äro naturligen i viss mån till fördel för möjligheten af att vinna en tullföre

ning, emedan, såsom sagdt, de alldeles icke behöfde uppgifvas, utan kunde till

statskassornas fromma bibehållas. Men de äro äfven, å andra sidan, en stor olä

genhet, emedan just deras stora betydelse för statsinkomsterna måste göra hvarje

sådan jemkning och förändring af särskilda tullsatser, som nödvändigt påkal

lades för att komma till för alla tre staterna lika tullsatser å dessa varor, måste

i hög grad inverka på de olika förbundsmedlemmarnes fiskala intressen. Bety

delsen af denna olägenhet beror naturligen främst derpå, i hvad mån de sär

skilda staterna olika tungt tullbeskatta dessa s. k. kolonialvaror.

Tager man för att bedöma detta de fyra hufvudartiklarne, kaffe, socker,

tobak och te, så finner man, att Danmark beskattar delll jemförelsevis lågt,

Sverige något högre och Norge ytter värre. GIll vi vid ingående af en tull

förening skulle antaga de danska tullsatserna å dessa artiklar, skulle detta

vålla vår statskassa en förlust på omkring 5 mill.; toge vi derelllot de

norska, erhölle vi en vinst af omkring 8 mill. Detta under förutsättning, att

de sänkta eller höjda tullsatserna lemnade förbrukningen oberörd och oför

ändrad. Det sannolika är väl, att de skulle föranleda någon höjning eller

minskning i förbrukningen i förhållande till de sänkta eller stegrade taxorna

och sålunda göra rubbningarna i budgeten mindre betydande. Efter san1ma

beräkning skulle Norges antagande af de danska tullsatserna nedsätta dess

inkonlst af dessa nämnda varor till mindre än hälften, och Danmark genom

att antaga de norska skulle ·erhålla ett belopp af två till tre gånger den nu

varande inkomsten. Huru man nu än ville söka å ömse sidor justera dessa

tullar för att komma till enhet, måste det känbart ingripa i de särskilda

ländernas budget och skatteförhållanden och på samma gång äfven i vanor

och lefnadsvilkor. För att· t. ex. svenska folket skulle kunna besluta sig att

med antagande af Danmarks tulltaxa på dessa artiklar gifva upp en betydlig

statsinkomst och söka ersättning derför i andra, kanske nya och opröfvade

skatteformer, eller, å andra sidan, att antaga den norska och dermed icke

obetydligt fördyra varor, som till ·stor mängd ingå i folkets dagliga förbruk-
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ning, måste det hafva bibringats en. lillig känsla af behofvet eller nödvändig

heten af en närmare tullsammanslut.ning mellan länderna och på samma gång

en .klar insigt af att vinsten; deraf vore uppoffringen värd.

Äfven oln· med ömsesidig god vilja denna svårighet skulle kunna öfver

vinnas och en gemensam tulltaxa för dessa stora skatteartiklar erhållas, möter

genast en annan· och kanske ännu betänkligare -. den nämligen att finna en

lälnplig och billig grund för. fördelningen af den inkomst, som i hvarje fall

dock alltid n1åste hemtas af· dessa tullsatser. Den första tanken, som dervid

gör sig gällande, är naturligen att fördela inkomsten efter hufvudtalet, så att

hvarje stat sk~lle erhålla andel i proportion till antalet af dess invånare. Att

tillämpa denna grund leder dock till orimligheter, emedan förbrukningen i de

särskilda: länderna är så olika; man har nämligen beräknat, att t. ex. af socker

och tobak förbrukningen per individ i Danmark är nära dubbelt så slor som

i Norge. Socker- och kaffeförbrukningen i Sverige är något mindre än i

Danmark, ehuru icke så särdeles· betydande, men af tobak deremot likasom

i Norg,e endast hälften. En fördelning efter hufvudtalet skulle således vara

en stor rättvisa mot Danmark och en stor ynnest för Norge och äfven för

oss, emedan svenskar och norrmän då skulle erhålla en förhållandevis mycket

större del af. inkomsten än hvarmed vi bidragit i skatt. Gent emot Norge

skulle den dererrlot blifva oss till skada, särdeles i hvad angår inkomsten af

socker~ullen, emedan vår förbrukning. är 9 kilo mot Norges något öfver· 5.

l\lan måste derför, ·synes det mig, öfvergifva denna grund och söka en annan,

rättvisare, och man har dervid tänkt sig, att den af erfarenheten kända för

brukningen per individ unde~ en· viss föregående period af t. ex. 5-10 år

kunde läggas till grund för fördelningen. Men då förbrukningen är mycket

vexlande, stiger i ett land och faller .i. elt annat, eller stiger af den ena arti

keln och faller af den andra, så måste alltemellanåt en justering företagas af

den antagna. fördelningsproportionet:l. Men detta förutsätter en apparat för

att mäta förbrukningen inom hvarje land, d. v. s. tull- eller registrerings

stationer, och redan dermed vore. ett stort intrång gjordt i det obehindrade

utbytet mellan natio"nerna och derigenom i fördelarne af detsamma. Derjemte

.fordras äfven för ett dylikt arrangement en för ·alla länderna gemensam aukto

ritet och representation, antingen man vill kalla denna tulIparIament eller tull

kommission eller med hvad annat namn som helst, dock med .lnakt att i sista
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hand ordna och reglementera förhållandena, och man kan befara, att en sådan

kanske blefve kinkig nog att till allas tillfredsställelse ordna.

Slutligen återstår dock ännu en svårighet att öfvervihna, hvilken icke

bör förbises eller ringaktas. Denna förefinnes i de uti de särskilda länderna

gällande accis- eller produktionsskatterna, ty klart är, att -skola alla varor

kunna fritt utbytas mellan föreningens stater, måste de vara antingei-I fria

från dylika produktionsskatter eller ock lika beskattade i alla staterna, enledan

ju i annat fall det land, der de voro icke eller ringa berörda af sådan tunga,.

skulle kunna med stor vinst undersälja och tillintetgöra produktionen i det.

land, der motsatsen egde rum. För att finna huru det i detta afseende för

håller sig, behöfver jag endast erinra om t. ex. bränvinet, sonl i Norge är

ålagdt en tillverkningsskatt 5-6 gånger så hög som i Danmark och vida

högre än hos oss, och att i Sverige och Danmark finnes icke sådan skatt på

öl, men deremot i Norge, hvilken inbringar öfver 2 mill. kr. En samman

jemkning af alla dessa här antydda olika förhållanden förutsätter äfven en så

betydande förändring i de särskilda staternas skatte- och budgetsfårhållanden, att

man väl kan tveka, om den kan vara antaglig utan att först förberedas genom en

långvarig och verksam men dock mindre genomgripande förening. Man har

brukat ~nföra Preussens och de tyska småstaternas exelnpel derå, att en full-

ständig tullf6rening i trots af liknande och andra svårigheter dock kan genom

föras och blifva beståndande, men jag fruktar, att detta exempel icke här kan

få någon särdeles slående betydelse. Ty historien om det tyska tullförbun

dets uppkon1st visar, bland mycket annat, hurusom de förutvarande tullförhål

landena, som förbundet afsåg att ändra eller upphäfva, måste hafva varit rent

af olidliga mellan alla dessa i hvarandra och i de större inneslutna och en

claverade stater, ~ch att likväl för sammanslutningens -vinnande och upprätt

hållande det var nödigt, att en enda nledlem af förbundet var så bestämmandet

att dess ord och vilja i sista hand dikterade lag för de öfriga.

Skulle man nu af de förhållanden jag i största korthet sökt antyda draga

den slutsats, att för det närvarande en sådan sanlmanslutning, som vi hittills

förutsatt, elJer en fullständig tullunion, ehuru visserligen önsklig och efter

sträfvansvärd i sig sjelf, dock måste förberedas genom en mindre fullständig'

öfvergångsform, så vänder sig tanken naturligen till en så beskaffad mellan

rikslag, som vi redan hafva med Norge.



Det är föreningen bekant, att .. sedan länge existerat ett fördrag mellan

Sverige och Norge i detta hänseende. Det nu gällande är af 1874 med åtskil

liga modifikationer och förklaringar af 1887. Enligt detta fördrag får det ena

landets naturalster och tillverkningar fritt föras in i det andra, med undantag

endast för de egentliga s. k. stora kassaartiklarne samt sådana varor, som i

det ena eller andra landet äro underkastade tillverknings- och stämpelafgifter~

Det är äfven kändt, att denna s. k. mellanrikslag föranledt åtskilliga slitningar

och många klagolnål från de enskilda intressen, som deraf funnit sig kränkta,

detta beroende dels på svårigheten af att afgöra, hvad med inh~mska tillverk

ningar skulle förstås, och på olikheten i tullsatserna å råvaror och haiffärdiga

produkter. I trots af detta kan dock lagen sägas hafva verkat välgörande

och mycket bidragit att närma folken till hvarandra och derjemte så ingått

i vanorna hos befolkningen närmast intill- den långsträckta gränsen, att den

för densamma blifvit ett verkligt behof, hvars undvarande skulle medföra stor

afsaknad. Den har äfven ganska mycket bidragit att öka värdet af handels

omsättningen mellan de båda folken, så att sedan 1874 vår införsel till Norge

i väsentlig mån stigit och Norges till oss fördubblats. Denna lags betydelse

kan dock icke skattas efter dessa sistnämnda uppgifter, lika litet som värdet

af den samfärdsel de skapat, ty denna är i första hand en gränshandel.~ch små

handel, hvars värde icke kan i siffror uppgifvas och icke heller med sådana mätas.

Vill man fasthålla tanken på att utsträcka denna s. k. mellanrikslags

bestämmelser derhän att gälla äfven för våra handelsförhållanden med Dan

mark, så gäller det naturligen att i någon mån söka göra sig reda för, hvad

vår handel och produktion derpå skulle kunna vinna eller, å andra sidan,möj

ligen förlora. Den redan existerande handelsbmsättningen lnellan Sverige och

Danmark kan sägas vara mycket betydlig, ehuru' ett korrekt angifvande af

dess värde i kronor stöter på svårighet i följd af de mycket olika siffror, som

de båda ländernas officiella statistik gifver oss. Såsom exempel derpå behöfver

jag blott anföra att, under det vårt komn1erskollegium uppgifver vår import

från Danmark år 1885 till 50 mill. kr., får Jnan af det danska statistiska tabell-

verket lära, att detta land samma år till oss exporterat för ett v~rde af 23,5

mill., således vida mindre än hälften. Likaså säger vårt kommerskollegium,

att vi sagda år 1885 utfört till Danmark varor för 31 milL, under det nämnda

tabellverk låter Danlnark hafva emottagit af oss för 36 mill. Huru lnycket
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nu än dessa siffror kunna behöfva att jemkas, ett framgår dock klart af dem,

och detta -för vårt. arbete af största betydelse, nämligen att i trots af alla de

hinder, som af de existerande tullarne vållas, denna samfärdsel måste vara

af stort värde för de båda nationerna och väl förtjena att tillvaratagas oc~

så vidt görligt ytterligare befrämjas. Och icke allenast är den i sig sjelf

ganska betydande, utan den är äfven sådan i förhållande t.ill vår utländska

handel i sin helhet. Vår utförsel t.ill det lilla Danmark utgör -nämligen 1885

omkring 12 proc. af hela vår exporthandel, 246 mill., och vår import derifrån

14-15 proc. af den hela, 340 mill. Under 1886 har väl värdet af denna vår

omsättning minskats, nlen detta beror på de i alhnänhet för handeln särdeles

tryckta tiderna och' ännu lllera på de låga pri~n. Man finner äfven af detta,

att det således -icke är fråga om att nyskapa en samfärdsel, som förut icke

eller endast i ringa mån existerat,' lllen väl att tillvarataga och söka förkofra

hvad vi redan' hafva.

Granskar, nlan något detaljerna af vår handelsomsättning med Danmark,

i hvad de kunnahafva intresse för frågan om en mellanrikslag med detta

land, d. v. s. utan afseende å handeln med kolonialvaror och dylikt, så finna

vi åtskilligt, som kanske icke är så allmänt bekant och kan förtjena något

uppmärksammas. Att en af Danmarks förnän1sta införselartiklar på vår mark

nad är produkterna af dess jordbruk och ladugårdsskötsel, är en känd sak.

Sålunda' sålde det till oss enligt våra uppgifter år 1885 spanmål och mjÖl för

nära 10 samt fläsk, smör, ister för 2 n1ill. kr. Mindre kändt torde der

emot vara, att vi å vår sida återsälja till Danmark varor af samma natur för

fullt motsvarande belopp eller omkring 16 mill. kr. Frälnst komn1er dervid

vårt Slnör med 8 mill., kreatur med 4 och hafre med 2 mill. Äfven om vi

afräkna en stor del af smöret, hvilket väl väsentligast reexporteras under

danskt märke, återstår dock tillräckligt, för att vi i det hela kunna sägas der

vid betala vara med vara af ungefär samma slag.' I trots af Danmarks be

römda, högt uppdrifna intensiva jordbruk behöfva vi således icke stå tillbaka

derför~ hvad angår våra sydligare af klimat och kommunikationer mera gyn

nade provinser. Danmark inför vidare till oss en massa industriprodukter

af diverse och snart sagdt alla möjliga slag, deraf åtskilliga till icke obetyd

ligt värde. Sådana äro band, garn, hattar, skinn och skodon, klä.der och ur,

af endast de nu nämnda till värde af omkring 5 mill. kr. I någon mån öfver-
5
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raskande är~ att bland införda" manufakturvaror förekomIner en artikel" väf

nader af olika ämnen" till värde af mellan 8~9"mill. ,Då likväl enligt danska

uppgifter dess hela utförsel af garn och väfnader endast uppgick" till "4-5

lnill. och deraf till "Sverige omkring 2,5, får man väl antaga, att största delen

af dessa manufakturvaror blifvit införd endast transito öfver Danlnark' och

derför ofullständigt registrerade i detta lands utförseluppgifter. Detta är så

nlycket sannolikare~ som Danmarks egen industri är långt ifrån att kunna

förse landet med dess behof af n1anufakturvaror" så att det af sådana varor

af silke, bomull, ull och lin inför "för cirka 36-40 Inill. årligen.

Mot alla dessa införda industriprodukter hafva vi .endast mycket ringa

af dylika att hänvisa till såsom utförda. Papper och pappersmassa från 1-1,5

mill., något litet bomullsgarn o. s. v. Med vår högt uppdrifna jern- och stål

tillverkning samt våra många mekaniska verkstäder' och redskapsfabriker

borde man väl ~unna antaga, att vi medelst deras produkters" försäljning togo

revanche för de införda manufakturvarorna. Så är dock tyvärr icke förhål

landet. Enligt kommerskollegii uppgifter exporterade vi till Danmark lnaski

nerier och redskap för omkring 1/4 lnill. saInt diverse jern och stål för 1,2

mill. . Detta "är oerhördt ringa i förhållande till Danmarks förbrukning och

import af dylika varor. Enligt dess egna tabellverk in1porterade det: 1885

oarbetade och arbetade metaller utom guld för olnkring 20 lnill., deraf från

oss för endast 1,5 mill. Vårt fÖl~nämsta liqvidationslnedel, näst ladugårds

produkterna, till Danmark är "trävarorna. Enligt våra uppgifter utförde vi

sådana 1885 för 6 och 1886 för 4 lnill. Enligt danska siffror importerades till

Danmark 1885 för cirka t5 mill., deraf 9,6 från Sverige, allra största delen

oarbetade, "således dock 2/3 af Danmarks hela ilnport deraf; resten kom egent

ligen från Norge och från Finland, hvilket senare lands trävaror enligt ett

gammalt fördrag åtnjuta några fördelar i tullbehandlingen.

Jag vågar icke trötta föreningen lned flera detaljer angående beskaffen

heten af vår handel med Danmark, det anförda må vara nog för att gifva

en antydning af dess allmänna karakter. Man 11låste nu fråga sig, hvad infly

tande, sådana handelsförhållandena nu äro, en mellanrikslag efter hufvud

sakligt mönster af vår med Norge gällande skulle hafva på, å ena sidan, vår

hushållning, vårt nationella arb"etes trefnad och industriella utveckling samt,

å de"n andra sidan, på våra finanser, för att derefter kunna bedöma lämplig-
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heten af en sådan lag. För att nu först med någ~a ord besvara den senaste,

-delen af frågan, eller om lagens inflytande på statsinkomsterna, har Ulan

beräknat, att de fr~nDanmark till Sverige under senare år införda-.,varor, llled

,;afräkning af hvad som torde betraktas såsom transiterande gods" enligt, den

för ännu några 'månader sedan gällande taxan lemnade en tullinkomst af 1

å 1 1/ 2 mill., hvilka således skulle gå förlorade, om dessa varor finge tullfritt

införas. Men, till. detta kommer nu en ny faktor, nälnligen de nya tullarne

.å spanmål och mjöl, som nyligen blifvit dekreterade; hvilka jerpte den af den

-ena statsmakten redan beslutade öfriga tullen å ladugårdsprodukter torde väl

'uppbringa förlusten i tullinkomst af dessa varor genom tullfrihet .mot· Dan

'mark till 'kanske 2 mill., en förlust, som sannolikt icke' göres smakligare der

'igeno-m, att en' dylik tullfrihet skulle i hög grad kOlllpromettera de nya tull

:satsernas resultat för vårt jordbruk.. För Danmark skulle förlusten hufvud

'sakligen Uppkoll1ma genom uppgifvande af tullarne å jern- och trä- samt å

manufakturvaror från Sverige, i allt icke uppgående till 1 mill.

För så vidt »allt vore S0111 forr», synes det då, som ur hänsyn till stats

'finanserna icke från vår och Danmarks sida torde läggas något allvarsalnt

hinder i vägen för en öfverenskommelse af nu ifrågasatta slag, förutsatt att

<lenna befunnes fördelaktig för vår ekonollliska framtid i, öfrigt. Hvad då

främst beträffar vårt jordbruk, vågar jag tro, att i trots af alla dystra spådo

mar detta skulle reda sig äfven med tullfrihet mot Danmark, såsom det för

-öfrigt förut har fått göra. Det torde väl vara sant, att dess hyeteodling endast

Jl1ed svårighet skulle kunna täfla med Danmarks, men hvad deraf hemtades

·derifrån, kunna vi mera än v~l betala med våra ladugårdsprodukter. Handeln

llled fläsk mellan de båda länderna uppväger hvarandra i värde,· och det för

.smädade amerikanska fläsket kommer ju icke in under öfverenskqmmelsen.

Värre synes det te sig för vår industri i fri täflan med Danmarks. Då

"1llan finner, huru lllycket' och af mångahanda slag detta land har att till oss

.aflåta och verkligen' lyckas att hos oss afsätta af såväl den stora som den

lilla indust.riens alster, kan man ju befara, att utan yåra nuvarande skyd

<lande ,tullsatser den danska industrien skulle komma att- allvarsamt skada

vår' egen. Det torde väl äfven vara sannolikt, att åtskilliga grenar skulle få

·en hård kamp att bestå, en eller annan kanske nödgas uppgifva striden, men

den stora frågan är ju, om vå~ industri ~ sin allmännelighet och i sin helhet
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skulle vinna eller förlora på, att vår egen och den danska n1arknaden stod~

öppna för hvaranrlra.

För att besvara den frågan, vore det godt, om vi kunde bilda oss en·

någorlunda korrekt uppfattning af den danska industriens ståndpunkt, men..

detta har sina svårigheter, en1edan i Danmark någon officiel statistik motsva-,

. rande vårt kommerskollegiums, redogörel~er, för manufakturer och fabrike~

icke finnes, så vidt jag vet. Det utarbetades en sådan i samband med 1872:

års exposition, men den är naturligen numera föråldrad, och dessutoln lär

den vara icke så särdeles lätt att finna sig tillrätta i. Man lnåste derför söka

sina uppgifter annorstädes,. bland annat i Falbe Hansens och Scharlings »Dan

marks statistik», hvars andra del af 1887 sysselsätter sig med industrien..

Enligt denna skulle 1885 Danmark hafva egt omkring 725 industriella, med

ånga drifna verk, sysselsättande omkring 20,000 arbetare. I allmänhet, säga

dessa författare, och med undantag för Köpenhamn äro de industriella anlägg

ningarna små, vida spridda och afsedda mestadels för den lokala marknaden

och i allt fall nästan uteslutande för den inhemska. En något i detalj gående

granskning af de danska industriella förhållandena synes äfven bekräfta detta

omdöme. Hvad sålunda beträffar t. ex. den stora spånads- och väfnadsindu-

strien, finnes i Danmark intet bomullsspinneri och endast några få väfverier,.

förarbetande 5-6 mill. skålp. utifrån hemtadt garn. Vi deremot ega ju enligt

kommerskollegiun1 dylika spinnerier och väfverier med tillverkningsvärde af'

resp. 11- och 12 mill. kr. Af ylleväfverier har Danmark visserligen flera, men

'endast mycket få af betydenhet och Ined tillve11kningsvärde af omkr. 2 milL,.

derl inräknadt en statens fabrik, som egentligen arbetar för armen. Också

införes i trots af mycket hög tull yllevaror för bortåt 20 mill. årligen. Våra.

klädes- och halfyllefabriker tillverka omkr. för 11 mill., och den redan

existerande apparaten skulle säkert kunna lemna. för mycket större värde, on1

afsättning kunde beredas. Faktum är, att Danmark inför manufakturvaror af

ylle, bomull och silke för 36-40 mill. om året, större delen från Tysk

land, oaktadt tullen, å dessa varor är ganska hög, högre än i Sverige, och

det vore väl sannolikt,' att vid tullfrihet å dessa varor n1ellan vårt land och

Danmark våra fabriker skulle få leverera en icke alldeles så ringa del af

dessa 4·0 mill. Gjuterier och mekaniska verkstäder stå ganska högt i

Danmark, och man säger, att nästan livarje l~ten plats J~ar sitt gjuteri. Hvad',
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<tngår de lnekaniska verkstäderna, behöfver jag blott erinra om t. ex. Bur

meister och Wain med en tillverkning för öfver 4 mill. kr. och ell arbets~

-styrka, SOIU uppgått till 1,600-1,700 luan. Enlellertid importerar Dannlark

"nletallvaror för öfver 20 mill. årligen, och då äfven våra verkstä~er och red

-skapsfabriker stå mycket högt, vore det väl underligt, onl icke någon del af..

-denna import skulle kunna tagas af våra tillverkningar. Huru ringa vår export

:af dessa artiklar till Danmark nu är, har jag redan anmärkt.

Äfven för åtskilliga andra af våra mera betydande industrigrenar skulle 

ren sådan lag otvifvelaktigt kunna verka ganska gynsamt. Så t. ex. tändsticks

fabrikerna, då af tändstickor till Danmark införas högst betydliga qvantiteter

-;i trots af en tull af öfver 33 proc. af värdet. Äfven våra pappersbruk, enär

'särdeles for tryckpapper, som nu förtullas med 14-15 proc. af värdet, införes

till Dannlark rätt betydligt, och likaledes våra glasbruk skulle profitera deraf,

·då diverse glasvaror införas för några millioner årligen med en tull af om

kring 30 proc. Man skulle betydligt kunna förlänga denna lista på särskilda

industrier, som hos oss vunnit en viss utveckling och SOIU borde kunna se

:sin tillverkning växa genom erhållande medelst tullfrihet af en hittills gailska

-sluten marknad, hvilken visserligen endast representerar omkring 2 mill. in

'vånare, 111en dessa i följd af högt uppdrifven kultur och allmänt välstånd af

.-en stor förbrukningsförmåga. Då jern och trä äro belagda med ganska bety~

<dande tullar. i Danmark, så är det klart, att tullfrihet derå för oss- skulle kunna

<öka vår utförsel af dessa för oss så vigtiga och naturliga exportartiklar. Der

~mot torde det väl vara sannolikt, att åtskilliga särdeles af våra små och

"handtverksindustrier skulle få en temligen hård kamp att bestå i en fri täfian

med det danska arbetet, men om det kan vara tillåtet att uttala en i dessa

tider så kättersk sats, skulle jag vilja säga, att det är just dessa i forsta runl~

met, sonl hos oss behöfva eggelsen af en skarpare täflan, och jag älskar att

tänka nog högt 0111 arbetsdugligheten och skickligheten hos de våra, för att

tro, att de i längden skulle vinna derpå. En eller annan af våra större indu

strier skulle väl äfven få känning af konkurrensen, såsom garfverierna, 11Vil

ken industri säges Etå ganska högt i Danmark. Med den da~lska stora qvarn

industrien hafva vi ju redan länge haft att utan skydd täfia, och ehuru detta

öfverklagats såsom omöjligt, synes dock vår egen qvarnindustris utveckling

under denna konkurrens motsäga dessa klagolnål.
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Jag får väl nöja mig med dessa antydningar,. huru frågan ställer sig

för oss från synpunkten af vår industriella fördel eller skada, och det, är ju

denna, som för, oss är främst af intresse. Äfven för Danmark lned dess starkt

skyddsvänliga tl1lltaxa måste naturligen många .betänkligheter söka att göra

sig gällande mot en tullfrihet för våra alster och tillverkningar, men' anmär

kas bör, att dess intresse i frågans. lyckliga lösning dock är lika stort, onl

icke större än vårt, enledan det för' detta land gäller att få sin nlarknad ökad.

från" 2 till 8 1/ 2 nlill., under det vi gemensamt med Norge endast vinna 2 milL

individer. Alltså torde man icke mycket vilsetaga sig i, det omdölpet, att

frågan för närvarande i Danmark omfattas med lifligare intresse än här, ocll

man torde väl deraf kunna draga den slutsats, att, om och när frågan en,

gång kommer i ett längre framskridet skede, detta land skall i afseende ,å

villighet till uppoffringar och eftergifter gerna föregå' oss med godt exempeL

Sådana blefve äfven nödiga från alla sidor, och man kan icke hoppas på

deras beviljande utan den genlensamma goda 'vilja och det ömsesidiga till

mötesgående, som måste hafva sin grund i öfvertygelse, att de äro till alla

ländernas välförstådda fördel egnade att befrämja deras ekonomiska välstånd~

De svårigheter, som måste möta, ligga, som 'redan blifvit anmärkt, lnindre i

uppoffring i statsinkomster, enär de stora skattetullarne icke skulle af en

mellanrikslag beröras, än i olikheterna i tllllagstiftningen. ' Dessa skulle dock

möjligen kunna öfverkommas, då äfven likheterna äro icke obetydande. Den

främsta af dessa sistnämnda är, att alla länderna äro starkt skyddsvänliga

gentemot utlandets industriellaialster. Danmark .mest, Sverige dernäst OCll

minst Norge, ,'och, de skulle ju kunna fortfara att ostördt skydda sig i detta

afseende mot' de andra stora industriella länderna, samt erldast söka såvidt

möjligt sammanjelnka sina olika tullsatser gent en10t dessa. I allmänhet och

, till helt nyligen har äfven för alla tre länderna gält samma princip, nämligen

att o11mbärliga födoän1nen och råvaror för industrien borde vara tullfria. De

undantag' derifrån, som förekomma, torde' 'mest hafva 'sin grund i finansiella

hänsyn och' utan särdeles bekymmer kunna 'uppgifvas. Sådana äro i Norge

bland andra införseltullen på spann1ål, i' Danmark sådana på stenkol, timlner,

metaller och salt. Säkert är, att åtminstone· i ,Danmark synes man redan nu

icke -ovillig attgifva efter dessa skatter. Hos os's 'har äfven redan länge til

lämpats denna nyssnämnda princip, men,' och här 'kommer ett' Btort men~' på

~'
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senaste tiden har man såsom bekant totalt kastat öfver bord denna grund

princip och antagit en, diametralt motsatt. Nu gäller det' såsom regel, att

lifsmedel böra tullbeskattas till skydd för vår egen produktion, och då Dan

m~rk är producent i stor skala af just ~ylika jordbrukets och ladugårdens

produkter, lärer det väl finnas 'föga sannolikhet, att den nya tullpolitikens

målsmän skola finnas villiga att n1edgifva en tullfrihet gent emot detta land,

hvarigenom dessa nya tullars uppgifna ändamål måste i hög ,grad blottställas~

Då dertill kommer, att man just i dessa dagar sett på allvar föreslås att

upphäfva det gällande tullfördraget med Norge, så kan frågas, hvartill det

kan löna att ifrågasätta och tala om detta fördrags utsträckande till ännu

_ett land. Man kan då kanske förebrå oss att sysselsätta oss med ämnen,

som under nu varande förhållanden nästan äro innehållslösa fantasifoster,

tomrna drömmar.

Det torde kunna vara mycket att svara på en sådan förebråelse. För

min del vill jag endast erinra, att dessa funqeringar på en närmare förening

för att utveckla och underlätta varubytet mellan de tre nordiska länderna, huru

otidsenliga de än kunna anses, dock äro frarnkallade i icke ringa grad af den

allt mera framträdande afspärrningslustan hos de stora nationerna, emedan

derigenom de små, snart sagdt, tvingande hänvisas till att söka sluta sig sam

man för att sålunda blifva äfven de i någon mån stora och icke stängas inne

inom hvar sin lilla marknad, inOlTI hvars trånga gränser deras ekonomiska

lif måste sammankrympa och förtvina. Dernäst kan det kanske tillåtas 11lig

att antyda, att den e_konomiska politiken är lika oviss som all annan politik,

lika beroende af dagens skiftande meningar och tillfälligheter, 'och deri lnåste

ligga en stark maning att, äfven när framtiden synes som 111örkast, icke upp

höra att hoppas på och arbeta för en ljusare sådan. - Och ~lutligen -,den

främsta vishetsregeln är ju af gamlnalt att lära känna sig sjelf, och jag till

lägger, dernäst sina grannar, och om alla dessa' funderingar icke hittills ledt

och kanske på länge' icke skola ,leda ,till mera än att mana till studiulll af

vår egen .nations och 'de dermed beslägtade nationernas, ekonomiska lif. och,

såsom jag hoppas, skola, alltjen1t 'lnana till mera omfattande och inträngande

sådana, så är ju redan dermed icke litet vunnet, ty kunskapen är dock och

förblir den enda makt, som förmår att undanrödja de fdrdomar, SOlTI af okun~

nigheten fostrats.
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Härefter yttrade sig:

Herr Advokatfiskalen Ljungberg: Jag hade. väntat, att någon annan

skulle begära ordet med anledning af det intressanta och vidt olnfattande före

drag, som vi nyss afhört. Jag anser lnig nämligen böra. reservera lnig elnot

den åsigt, SOln med bestänldhet uttalades, att det skulle vara lyckligt, 0111 en~

11lellanrikslag nlellan Sverige och Dannlark kOlnme till stånd. Jag tror, att lnan

med den erfarenhet, sonl man vunnit, och de olyckliga följder i både lnerkantilt,

industrielt och politiskt hänseende, som den nuvarande mellanrikslagen medfört,

icke kan gifva anledning till ett sådant uttalande. Utan att för närvarande

närnlare inlåta mig derpå, har jag ansett mig böra reservera mig deremot.

I förbigående vill jag säga, att då dagens progran1 innehöll frågan om ett

tullförbund emellan de tre nordiska länderna, trodde jag, att detta skulle vara

föremål för föredraget, nlen jag fann, att referenten ganska snart gick ifrån

denna sida af frågan. För min del tror jag, att denna tanke, så besynnerligt

det än kan låta, har en viss framtid för sig. Enligt nlin uppfattning skulle

det väl icke vara omöjligt att, med uteslutal1de af de stora kassaartiklarne,

åstadkomma ett sådant tullförbund. Jag tror dessutolTI, att det skulle vara

lättare att göra det under närvarande förhållanden, och det skulle helt säkert

blifva lyckobringande för de tre skandinaviska länderna.

Herr Presidenten Forssell: Med anledning af den siste ärade talarens

yttrande, ber jag att få spörja hononl, hvilka utolnordentligt olyckliga följder i

kommercie1t och politiskt hänseende hafva uppkomlnit af nlellanrikslagen mellan

Sverige och Norge. Jag vet visserligen, att åtskilliga personer roat sig med att

olntala några synnerliga olyckor af denna lag, men hittills har man icke kunnat

upptäcka några sådana, vare sig på det politiska eller komn1erciella oInrådet,

såvidt man icke dit skall räkna några enstaka fall, såsom att en svensk lnan

importerade några illa färgade garn- eller väfnadsbundtar, något som snart

stäfjades, eller att vid gränsen egt runl några sm.ugglingsförsök, hvilka dock

icke antogo några större dilnensioner. Icke kan n1an väl säga, att sådant

är att hänföra till olyckor, vare sig i politiskt eller komnlercielt afseende.

Deremot har jag hört sägas, att genom mellanrikslagen samfärdseln lnella:q

Sverige och Norge, till fördel för såväl det ena landet S0111 det andra, be~

I
I
I
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tydligt tillväxt, och en sådan kommerciel gemensamhet närmar folken äfven

i pplitiskf afseende till hvarandra.

Så långt hafva vi konlmit, att ett upphäfvande af denna mellanrikslag,

ett återupprättande af fullståndiga tullskrankor emellan de båda länderna,

verkligen skulle kOllIna att kännas som en stor olycka både för den svenska ,

och den norska industrien. Jag kan väl ock gerna medgifva, att melhlnriks

lag~n, sådan den för närvarande är bestående emellan Sverige och Norge,

innebär åtskilliga oegentligheter, ty så snart som tullsatserna i de olika länderna

äro mycket skiljaktiga, uppkon1mer deraf, att det ena landets industriidkare

begagna sig af en förmån, som det andra landets industriidkare icke hafva.

Det gifves dock en utväg att Iniidra dessa oegentligheter, och det är, att tull

satserna i båda länderna så vidt möjligt är ställas någorlunda lika, att man

kommer till insigt om, att en kommerciel gemensamhet är för både Sverige

och Norge af största vigt och att man ömsesidigt inser, att man måste göra

uppoffringar och visa tillmötesgående, för att borttaga dessa oegentligheter.

och möjliggöra n1ellanrikslagens fortfarande tillänlpning. Det skulle gå mycket

väl för sig att åstadkomma en sådan legalisering mellan Sveriges och Norges

tullsatser, såvida icke under senaste tider uppkommit en rigtning till tullsat

sernas förhöjande och tullgränsernas skiftning, hvilken tagit öfvervåld här i

Sverige. Det är sant, att denna starka utveckling till protektionism ganska

betänkligt hotar mellanrikslagen, men då hemställer jag, .om det icke är just

denna tendens, SOln man kan säga leder oss mer och mer till kommerciella

och politiska svårigheter, mycket m.era än sjelfva mellanrikslagen. Det är

denna tendens, som gör, att det, åtminstone för närvarande, är otänkbart att

få någon nedsättning i afseende å de tullsatser, som tynga den svenska

konsumtionen. Och då lnan väl icke kan antaga, att de i detta afseende

lindrigare behandlade" norska konsumenterna hafva benägenhet att höja sina

tullsatser, kommer under den närmaste' fralntiden anledningen till de nämnda

oegentligheterna att qvarstå.

Hvad nu sjelfva frågan beträffar, eller 111ellanrikslagens utvidgning äfven

till DanInark, får jag bekänna, att jag, på samma gång jag hyser enahanda

åsigt som den värde föredraganden, att vi just icke hafva någon utsigt "att få en

sådan lag till stånd -och oberoende af konjunkturerna, finner en sådan mel

lanrikslag mellan Sverige och Danmark vara 111indre nödvändig, n1indre på-
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kallad, mindre, om, jag så får .,säga, naturnödvändig än. q.en mellanrikslag,

som för närvarande finnes mellan Sverige och Norge.

Det är· gifvetvis derför, att de geografiska förhållandena emellan de två

öfriga skandinaviska länderna och Danlnark, icke äro i dett.a @>hänseende af

en så tvingande beskaffenhet, som emellan Sverige och Norge. Jag har der

före icke för min del med någon särdele's stor förhoppning kunnat omfatta

detta förslag. Jag, tänker nlig, att anledningarna till oegentligheter och miss

bruk, i en mellanrikslag emellan Sverige och Danlnark skulle vara flera och

svårigheterna att uppehålla densamma vara större än beträffande mellanriks

lagen 'emellan, Sverige' och Norge.

Hvad slutFgen angår frågan om ett tullförbund, så möter hvarje sådant

förslag först och främst den invändning, SOln referenten redan noggrant angifvit,

att såvidt. det skall omfatta kassaartiklar, förutsät.ter .. förbundet en större upp

offring utaf de trenne staterna än man kan begära och hoppas. Om det

åter skulle inskränkas till de öfriga artiklarne, så att hvarje land skall upp

bära inkomsterna af de större kassaartiklarne, nlen alt en delning skulle ske

för de' öfriga och tulluppbörden för dem vara gemensam, då n1öter ett sådant

förslag ,den invändning, att tul~förbundet då alltid förutsätter en gemensanl

beslutande tullriksdag. Det kan icke tänkas ett tullförbund, bygdt på gemen

samma tullsatser. Tullförbundet förutsätter en af de tre länderna med full

beslutande rätt utsedd delegation, och jag hemställer då till Eder, mine herrar,

huruvida det finnes någon 111öjlighet, att de tre ländernas representationer

skola till, en gemensam delegation afstå från sin beskattningsrätt ens för den

återstående .delen af tullsatserna, d. v. s. med uteslutande af finanstullarne.

Mig har, det synts, att uti rent politiska svårigheter ligger det största

hindret ,för realiserandet af ett, tullförbund emellan de tre skandinaviska län

derna. Skall en sådan förening ske,' måste den ske genom en mellanrikslag,

men förhoppningarna derom, synas mig vara försvinnande små.

Herr Advokatfiskalen Ljungberg: Jag vill icke förleda de närvar'ande att

ingå så. djupt uti en fråga, som egentligen icke hör till programmet, och jag vill

derföre icke heller, äfven om jag vore i tillfälle dertill, så fullständigt besvara

de spörsmål, som den siste ärade talaren framstäIde till mig. För honom torde

'det dock ·icke vara obekant, hvilka olägenheter den s. k. mellanrikslagen
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medfört. Den förste talaren påpekade de svårigheter, SOlTI en sådan lag skulle

medföra för industrien, n1en· han fåste sig icke vid den. ytterligare svårighet,

S0m kommer utar de olika .. ländernas tullsatser med hänsyIl till importen från

utlandet. Detta ingifver. hvar och en de största betänkligheter att fortsätta

på samma sätt som nu sk.er. Jag anser nämligen, att hela mellanrikslagen

hvilar på en alldeles falsk princip: att hafva fri import emellan länder, som

vid sina yttre gränser hafva olika tullsatser. Vi hafva sett, hvilka följderna

deraf varit, när man kOlumit till den politiska sidan af saken, ehuru den icke

år deraf direkt beroende. . Det är dock· icke alldeles likgiltigt, om man n1era

till följd af nödvändigheten att åstadkomma produktionsbevis än till följd af

den mindre redbarhet, som deri visat sig, har åstadkommit de~sa besynnerliga

lagar, hvilka uppväckt ett ganska stort missnöje mellan de olika länderna.

Detta missnöje behöfver icke såsom rent politiskt missnöje vara stort och

kan· ändå hafva menliga följder med sig. Om det ock är ofattligt för den

stora n1ängden, är det icke dess mindre inverkande på vår industri. D~tta

lär väl· så mycket mindre kunna bestridas, som vi hafva officiella uppgifter

på de förluster, hvilka mellanrikslagen tillskyndat oss, och jag skulle kunna

fran11ägga många bevis härför, lnen jag vill nu icke förlänga .diskussionen,

utan. har endast velat uttala .dessa mina tankar, då jag trodde, att detta för

hållande vore så väl bekant, att man inom förel~ingen .nun1era icke borde

tvista om denna sak.

: Herr Presidenten Wrern: De stora olägenheter af rpellanrikslagen,. som

den siste talaren omnånlnde, har jag verklige~ icke kunnat finna eller hört

omtalas .i annat afseende än det, att i de bägge· länderna finnas olika

tullsatser på råämnen eller halffabrikater, hvarigenom uppstått en ökad till

verkning i· det land, som haft de lninsta .tullafgifterna· på dessa· råämnen.

De derigenolll uppkomna fabrikaterna hafva med. fördel införts i det.· andra

landet.

I slutet af sitt anförande talade herr Ljungberg om de stora finansiella

förluster, SOlU mellanrikslagen medfört. 'Jag måste. tillstå, att jag är fullkom

ligt obekant med. hvaruti dess.a förluster skulle bestå. Våra tullinkomsler

hafva stigit högst betydligt efter tillkomsten af denna lag.

. Hvad angår de olägenheter, som uppkommit genom det förhållandet, att
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man i det ena landet har olikå tullsåtser på råämnen och halffabrikater, har

detta icke undgått uPPInärksaInheten, ty det har icke allenast onltalats utan

äfven varit förenlål för de respektive regeringarnas öfverläggningar och öfver

enskolnmelser, och uti lnellanrikslagen hafva äfven vidtagits sådana förän

dringar, som skolat förhindra den ovilja, som den hos många fått röna.

Denna har jag trott mig fhina deruti, att 11lan ansett, att den skulle vara en

stötesten för de vidare gående förändringar, SOln nu börjat inom landet, Inen

så fort man - velat få en högre tull på industrialster, har det sagts, att då

hafva vi en lägre tull på råämnen och haIffabrikater. Då kommo norrmänneli

.att göra sådana varor och skicka öfver till Sverige. Lösningen på en sådan

sak är då att söka deruti, att man åvägabringar samma öfverenskolnlnelse i

afseende på sådana råämnen, som man gjort i afseende på en mängd andra

alster.

För lnin del är jag öfvertygad om, att de ganlla olägenheterna skola

försvinna i den lnån, som dylika förändringar i mellanrikslagen egt rUIn.

Jag betviflar icke, att det' skulle vara möjligt för regeringarna att åstadkomlna

detta i afseende på de nya artiklar; som tillkommit. Det nämndes i Första

kamInaren, att det egentligen skulle vara 4 artiklar, som blifvit ifrågasatta.

För min del vet jag dock icke någon 'annan än tackjernet. Om Sverige

fortfarande vidhåller tull 'på jern, är det tydligt att till Norge införes engelskt

tackjern till mycket lägre pris än som kan ske här i landet. Deraf tillverka.

norrmännen gjutgods, sonl skall försäljas i Sverige. Någon dyrbarar'e an

läggning i detta afseende behöfva vi nled all säkerhet icke frukta, ty norr

männen skola nog vara mycket besinningsfulla, innan de .lägga ned 'några

större summor, hvilkas tillvaro skulle vara risk underka:stad genom förän

dringar i den svenska tulltaxan.

Missnöjet med mellanrikslagen beror derför enligt' min tanke på före

speglingar af dess nlotståndare. I praktiken har den, så vidt jag vet, icke

tnedfört några svårigheter.

Herr Advokatfiskalen Ljungberg: Jag begärde ordet endast l11ed an

ledning af den siste ärade talarens förfrågan, hvar man skulle få läsa någon

ting sådant, som att den svenska statskassan hade gjort förlust på lnellan

rikslagen. Jag trodde icke, att han hade i detta fall' förbisett 1886 års



Tanken på en nordisk tullförening. 77

bevillningsutskotts betänkande, som upptager ~e båda ländernas förluster på

mellanrikslagen och der denna förlust för Sverige angifves till omkring 800,000

kronor. Jag ber dervid få tillägga, att den allmänna åsigten då var, att detta

var alldeles för lågt tilltaget. Det är just den stora utländska importen, son1

åstadkommit detta missnöje. Anledningen dertill är ju ganska naturlig, då

tullen hålles lägre uti ett land, som ligger mycket mera åt vester och har

lättare kOlnmunikationer med utlandet, hvaraf Inan icke heller tvekat att

begagna sig.

Jag tviflar derföre på; att det skulle blifva synnerligen lyckligt med en

mellanrikslag med Danmark, som ligger närmare södern än hvad vi göra.

Det blir utan tvifvel Sverige, som dervidlag blir den lidande.

Herr Ingenjören Sebenius: Om jag icke missförstod den ärade föredra

ganden, skulle enligt hans åsigt genolnförandet af ett tullförbund emellan de tre

skandinaviska länderna, Sverige, Norge och Danmark, i väsentlig lnån förhindras

af det tullskydd, son1 Sverige nyligen accepterat. Jag är dock icke af samma

åsigt. Jag tror nämligen, att om vi här i Sverige acceptera den tullpolitik,

som gäller i våra grannländer, är det nästan säkert, att såväl Norge som

Danmark icke blifva allenastående i hela verlden att hålla sina land öppna

för andra att fritt der drifva handel. Jag tror, att äfven dessa länder kunna

höja sina tullsatser. Oaktadt jag är en varm vän af skydd för det svenska

arbetet, hindrar detta mig icke att vara en lika varn1 anhängare af ett fritt

varuutbyte emellan de tre länderna. Då Sverige, Norge och Danmark hafva

arbetat under samma politiska, komn1erciella och industriella förhållanden

och då dessa nationers karakterer, språk och seder äro i det närmaste lika,

föreställer jag mig, att den tanken är mycket naturlig, att dessa tre länder

skola försöka att bilda en tullförening. Dessa länders geografiska läge är

för en dylik förening icke ogynsamt, de hafva samma myntfot, och det

ena landets penningar tagas ju till pari i liqvid uti de andra länderna. Har

man med uppmärksamhet följt det nordtyska tullförbundet, har man också

funnit, att under de sista 25 åren den tyska nationens välmåga gått framåt.

Derom äro tankarne odelade hos såväl frihandlare som protektionister. Bil

dandet af en tullförening emellan Sverige, Norge och Danmark, för att på

detta sätt försöka åstadkomma ett sådant blomstrande tillstånd och uthärda



1888 den 3 maj.

den konkurrens, som de rikåre länderna utöfva, är derföre enligt min tanke

utoniordentligt önskvärd. Stora svårigheter lnöta dock att få denna fråga

löst, synnerligast med -den, starka spänning, som nu råder emellan frihandlare

och protektionister.'" Är dock viljan inom de tre länderna god, tror jag, att

svårigheterna icke äro större än att de så småningom skola öfvervinnas'. ,Jag

hade tänkt mig saken så, att. icke alla artiklar, som förekornIna till tullbehand

ling, skola på e'n gårig förklaras fria till införsel från det ena af de tre länderna

till det andra, utan att i första rummet de produkter, hvartill råvaran finnes

inom 'något af de olika länderna, skulle fritt få skeppas från 'det- ena till det

andra landet. Dervid nlåste naturligtvis en li~nande tullsats åsättas dessa

produkter vid deras införande från utlandet. Onl derföre liknande t~llsatser

kunna intagas uti de tre respektive ländernas tulltaxor, tror jag icke, att den

så' mycket' olllordade, mellanrikslagen skulle vara svår att få till stånd. Jag

tror tvärtom, att det skulle vara mycket lätt ~tt åstadkolnma en sådan lag,

hvilket jag hoppas att i en framtid måtte blifva fallet.

Herr Envoyen, Friherre Hochschild: Herr Arnberg afslutade sitt intres

santa föredrag med tillkännagifvande, att anledningen, hvarföre föreningens

styrelse_hade funnit lämpligt att i dagens föredrag behandla denpa fråga, varit

den, att under sommarens lopp ett nationalekonomiskt' möte skulle ega rum i

Köpenhallln och att det derföre vore bra, on1 frågan blifvit härstädes något be

handlad, innan den Inöjligen förekom på detta Inöte. Jag tror, i likhet med

honom, att det vore särdeles 'väl, 'oln frågan blefve här debatterad, men jag

vill på samma gång 'uttala den förhoppning, att de svenska representanterna

vid l1lötet i Köpenhamn måtte med den största försigtighet yttra sig uti denna

fråga, ifall den å det blifvande mötet kommer att väckas.

Ett tullförbund har, i synnerhet 'på känslans väg, någonting för oss I
m'ycket tilltalande. Vi hafva naturligtvis, stora sYlnpatier för våra stamför-

vandter i Danmark, med hvilka vi kunna sägas vara förbundna genom lika .1
nära slägtskapsband som med norrlllännen. Ehuru känslan kanske skulle

mana oss att fatta den utsträckta handen, tror jag dock, att försigtigheten

bjuder att iakttaga den största reservation. Ett tullförbund skulle h'elt säkert

icke ku'nna organiseras, 'utan att i och med detsamma behofvet af ett tull-

parlament skulle göra sig känbart, och att så nära föreila oss med 'våra
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danska bröder, synes lnig vara ganska betänkligt. Jag tror; att vi tyvärr'

ännu äro långt ifrån den tid, då sådant, utan fara för vårt fädernesland, kan

komma i fråga. Det är endast detta jag velat säga. Jag är icke någon tull

tekniker, men jag föreställer mig, att just ur tullteknisk synpunkt stora svå

righeter skola möta för att få en ,tullföre~ing med Dannlark till stånd.

Jag tror derföre, för ,att fatta mig kort, att det icke kan vara rådligt

för Sverige att under nu varande förhållanden ingå en tullförening med

Danmark.

Sedan förhandlingarna angående aftonens öfverläggningsälllne härmed

afslutats, yttra.de Herr Ordföranden, Grefve Posse:
Innan vi åtskiljas, tillåter jag mig att för Eder, llline herrar, omnämna,

att en utaf föreningens mest franlstående ledamöter, Per Muren, helt nyligen'

skattat åt förgängelsen. Han var en af de män, SalU med stor skicklighet

och med en' aldrig tröttnande kraft" kämpade för det tullpolitiska system~ som

under de senaste 30 åren varit rådande i vårt land och under hvilket systeln

det nationella arbetet utvecklat sig till en förut icke anad höjd. Han fick

också upplefva det sista slaget, den sista striden med detta tullpolitiska

system. Han var dock en natur, sonl icke kunde vika, innan 'han föll i

slagets sista timme.

Jag är förvissad om, att Ni, ,lnine herrar, uti tacksalll erinran skola

bevara Per Murens lninne.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 25 oktober 1888.

Ordförande: Presidenten H. FORSSELL.

Till ledamot af föreningen invaldes Herr Bokförlägga.ren O. Lalnln.

Herr Fil. D:r Raphael höll härefter ett föredrag om

Förlikningsmetoder vid intressetvister mellan arbetsgifvare

och arbetare i England.

. Som föredraget utgjorde en del af ett under tryckning varande arbete,

skulle detsan1ma icke i föreningens förhandlingar intagas*.

* Se Axel Raphael: Arbetsgifvare och arbetare. Förlikningsmetoder vid deras
intressetvister i England och Förenta staterna.



NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 28 november 1888.

Ordförande: Presiclel1iel~ H. FORSSELL.

Till ledamöter af föreningen invaldes:

Herr Civilingenjören O. Fahneltjelm,

» Bankdirektören C. Fougt,

» Bankiren L. R. Weylandt,

» Ingeniören H. Asplut~d,

» Handlanden J. Ahlin, och

» Bergsingeniören 1~ Olsson.

Härefter företogs det för aftonen bestämda öfverläggningsämnet:

Om ändamålsenligheten för Sverige af s. k. perpetuella räntor.

Öfverläggningen inleddes af Presidenten Forssell:
Föreningens ledamöter hafva säkerligen förstått, att dagens öfverlägg

ningsämne, om ändamålsenligheten för Sverige af perpetuella räntor, är fram

kalladt af de företeelser inom vårt land, till hvilka vi varit vittne under det

gångna året. Riksgäldskontorets herrar fullmäktige läto får ungefär ett år

sedan kungöra, att kontoret försålde obligationer, löpande lned 3,65 procents

ränta, uppsägbara endast från låntagarens sida; och sedan af dessa obliga

tioner försålts får några få nlillioner kronor, kontraherade herrar fullmäktige

i maj månad detta år med stora utländska bankirhus ett lån å 27 mill. kronor

i 3 proc. obligationer, också uppsägbara endast från låntagarens sida.
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Den perpetuella räntan var dermed införd i Sveriges .statsskuldssysteln;

VI hade upptagit statslån utan återbetalningsskyldighet ; en tradition, som

oafbrutet vidhållits i trettio år, var bruten; och deron~ h~r dock ingen men

niska sagt ett ord. Det var såsom Oln alls ingenting hade inträffat. Jag

vågar påstå, att om något sådant förekommit får tio eller tjugu år sedan,

skulle det hafva behandlats som en principfråga af vigt, och att, om åtgärden

nu passerat utan uppmärksamhet från allmänhetens och Riksdagens sida, har

sådant berott dels derpå, att sinnena varit af andra, mera' brännande, spörs

mål upptagna, dels på den respekt man i det politiska lifvet så ge!na hyser

för fullbordade fakta.

Men en förening sådan SOln denna, hvilken från nlera objektiv synpunkt

skall skärskåda ekonomiska företeelser, behöfver icke känna sig bunden af

politiska hänsyn; och det är dessutom af synnerlig vigt att ihågkomma, at.t

det, som i nämnda hänseende nu skett, det pekar hän på något, son1 skall

komma att ske; det är endast ett första steg, son1, en gång gilladt, efter

sakens natur skall följas af andra liknande.

Vore frågan endast den, huruvida Sverige bör jemte alla sina örriga

obligationstyper förse lånmarknaden med några tiotal millioner perpetuella

räntor, då egde hon helt visst ett mycket underordnadt intresse. .Men det

behöfs ej mycken kännedom om lånetransaktioner och deras logik' för att

inse, att en konvertering af 27 mill. i 3 proc. perpetuella räntor med nästan

oemotståndlig makt drager efter sig i samlna spår alla de konverteringslån,

som härefter skola följa, -- oemotståndlig, så vida man framgent SOln nu

tillsluter ögat för de högre synpunkter, hvilka vid statens låneoperationer böra

vara mest bestämnlande. Och det är derför det torde vara af någon vigt

att i tid. taga denna fråga i dess helhet i skärskådande.

* **

Jag skall försöka att i största korthet· angifva de företräden man i all

mänhet velat .tillerkänna den perpetuella räntan framför andra låneforn1er och

pröf~a dessa .med särskild hänsyn till vårt lands förhållanden och till det

senast afslutade lånet. Dessa företräden hänföra sig alla till den för d~.n

perpetuella räntan utmärkande kontraktsbestämmelse, enligt hvilken endast

låntagaren eger rätt att ~ppsäga lånet till återbetalning. Häraf framgår för
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<len ena af de kontraherande parterna, staten, en frihet, hvilken är, så att

~säga, dubbel eller tvåsidig och innefattar. tvenne betydande rättigheter.

Förs't och frän1st eger den stat, som kontraherat· om perpetuel ränta,

-vanliga fall rätt att när som helst, efter kort uppsägningstid, återbetala hela

~apitalskulden. Deraf, .säger ma~, vinner staten" förmånen att kunna, lTIed .

begagnande af 'Varje gynsam räntekonjunktur, tvinga sina fordringsegare till

-räntenedsättniilg, - en förmån, som är förlorad vid amorteringslån med en

lång följd af på förhand strängt utstakade återbetalningsterminer.

Härvid bör anmärkas, att det mellan de oli~a låneformerna i detta hän

:s~ende alldeles icke gifves någon skarp eller oöfverstiglig gräns. Det inträffar

:stundom, att långifvare' vid kontrakt om perpetuel ränta' förbehålla sig, att

:staten först inom viss tid får begagna sin uppsägningsrätt. Lånen med stad

'gad återbetalningsskyldighet och efter, viss plan fortgående amortering kunna

å andra sidan mycket väl kombineras med en rätt för låntagaren att inom

viss tid påskynda amorteringen eller återbetala .hela lånet. Den svellska staten

har som bekant vanligen förbehållit sig en dylik rätt inom tio till femton år

-efter lånets emission, en period, som i de flesta f~ll är tillräcklig för att till-

-godogöra sig hvarje varaktig och betydande räntenedsättning.

Men är man icke nöjd härmed utan fordrar en vidsträcktare uppsäg

ningsrätt, så bör det ihågkoIDlnas, att förrnånen åf en dylik uppsägningsrätt

·är en verklighet endast i det fall, att den stipulerade räntan är skäligen hög

,och den' medgifna kapitalrabatten ringa; att förmånen minskas i lnån SOIU

räntan sänkes och kapitalrabatten höjes; och att den är en fullkomlig illu-

.-sion, när, såsom vid det sista svenska 'statslånet, räntan bestämts till 3 proc.

{)ch kapitalrabatten till 17 proc.

Det torde väl också vara fullkomligt säkert, att när herrar fulhnäktige

träffade detta aftal, så var det icke hoppet om att inom mycket kort tid kunna

verkställa en ny konvertering af treprocentsräntan, som ingick i deras beräk

ningar öfver lånets förmånlighet, utan tvärtoln ett förutseende, att detta låns

'afbetalning skulle komma att sträcka sig öfver en mycket lång, ja, kanske

-oöfverskådlig framtid.

Ja, man har t. o. m. sport, att fu~ln1äktige framför allt haft i tankarna,

'visst icke. en återbetalning af kapitalet till pari, utan ett framtida återköp af

{)b}igationerna till priser så långt som möjligt under både pari och ernissions-
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kurs; och dermed äro vi inne på det andra företräde, som man vill tillerkänna

den perpetuella räntan' deruti, at~ lånets afbetalning göres -beroende af åter-

köp till gynsanll1la kurser.

Äfven härvid må först anmärkas, att det mellan de olika låneformerna

icke gifves någon skarp och absolut skilnad. Amorteringslånens obligationer

finnas på lånemarknaden till salu så väl som de perpetuella räntorna, och

det är intet som' hindrar en finansförvaltning, att, onl tillgångar och konjunk-

turer det lnedgifva, jemte årlig amortering verkställa återköp af sina amor

teringsobligationer.

Men om man vill framställa och loforda den perpetuella räntan och det

dermed förbundna återköpssystemet såsom det enda rigtiga, derför att staten

genom det· samma skulle sättas i 'stånd att bedrifva en systematisk spekula

tion i baisse å sin egen kre~it, så gör man sig skyldig till en vilseledande·

öfverdrift. l\Ian förbiser då, att statskassans ställning och statskreditens ställ

ning stå i enständig vexelverkan med och ett ständigt beroende af hvar-·

andra. Vid de tillfällen, då statskassan har rikliga tillgångar, med hvilka

återköp i stor skala kunde bedrifvas,. är nästan alltid statsobligationernas kurs.

så hög, att återköpet, utom tillfredsställelsen af en skuldafbetalning, medför

föga eller ingen finansiel vinst. Vid de tillfällen åter, då statsobligationernas

pris går ned, då är i nittio fall af hundra statskassan läns och finansförv~lt-

ningen långt mera betänkt på att upptaga nya lån än att afbetala de gamla..

Förespeglingen om den perpetuella räntans omätliga företräde derutinnan, att

hon för staten öppnar utsigt till förmånliga börsspekulationer, framgår ur en

liflig börsmäklarefantasi, som icke fattar". att statsförvaltningen lyder under

helt andra ekonomiska lagar än börsspekulanterna.

I samband ·härmed- vill jag ock vidröra en annan 'förmån, som man

tillkänner den perpetuella räntan på den grund, att dess amortering är obe

roende af stadgad plan. De perpetuella räntorna, säger man, äro långt mer

än andra statspapper lämpade efter lånemarknadens ~ehof och kapitalisternas.

beqvämlighet och derför vid försäljning mera begärliga. Man har härvid ofta

nog anknutit vidsträckta beräkningar öfver statsobligationernas demokratise

ring eller spridning till den stora ~assan, ja, öfver förmånerna af ett inhemskt

fondsystelTI, och sökt göra troligt, att dessa herrligheter vore oupplösligt för

bundna med den perpetuella räntans låneform. Det behöfs icke mycket efter-



Om ändamålsenligheten för Sverige af s. k. perpetuella räntor. 85

tanke för att inse, att häruti ligger en öfverdrift. Hvad som är sant, det är,

-3.tt det gifves en stor och respektabel klass af kapitalister, för hvilka den
-perpetuella räntan har en särskild lockelse. Den består förnämligast af all-

männa kassors )ch förmyndaremedels vårdare, för hvilka det är en stor obe

·qvämlighet att behöfva studera utlottningslistor och SOln anse det värdepapper

bäst, hvilket tillåter dem att· i ostörd· ro klippa säkra kuponger.

Finge kamrerareintresset råda; skulle staterna helt säkert aldrig tillåtas

utgifva' annat än perpetuella räntor. ~1en finge kamrerareintresset råda, skulle

'staterna 'icke heller: någonsin få nedsätta goda räntor genom konvertering.'

~Med denna anmärkning tror jag· mig hafva reducerat detta intresse till dess

rättå mått. Det är. icke bland dem, som i första runlmet få tagas i betra.k

tande, när' det' gäller att afväga fördelar eller' olägenheter af olika låneformer."

Ja, det kan icke 'ens sägas, att det i allmänhet är af öfvervägande betydelse' '

för låpens säljbarhet. Ty det gifves andra klasser af kapitalister, 'för hvilka

-den obesvärade kupongklippningen är af mindre vigt än chancen att,' sär-

-skildt vid sådan kapitalrabatt som det nya treprocentslånets, göra vin~t på

utlottningen. Det ärderför icke ens sant, att den perpetuella räntan ovil

korligen .skall betinga större' marknad och bättre vilkor än amorteringsobli

~ationerna. . Det kan möjligen 'gälla i England, men huru litet det gäller äfven

i ett sådant den perpetuella räntans fårlofvade land som Frankrike, det bevisas

'bäst af det sakfårhållandet, att denna stats 3 proc. rente an10rtissable i lång

tid betingat 'flera procent· högre pris än samma lands 3 proc. rente perpetuelle.

* **
Men om vår nya 3 procents perpetuella ränta icke kan sägas'vara före

trädesvis egnad för ny konvertering; 'om hon .icke heller ~öreträdesvis betryg- .

gar oss gynsamma återbetalningsvilkor," och om den beqvämlighet hon erbju-

<ler vissa klasser af 'kapitalister' är en förmån af .underordnad .betydelse, så·

återstår ju dock. alltid ett företräde, som denna ·låneform erbjuder framför·de .

öfrig.a.: < Jag kommer dermed öfver till· den andra och förnälnligaste 'af de

tvenne' statens 'rättigheter, som äro en följd af uppsägningsrättens ensidighet.·

Till att. 'börja med· framhåller man .såsom en för finansförvaltningen afse

'värd fårmån, .att den perpetuella 'räntan' frikallar. staten från skyldigheten ·.att

på bestämda· tider' afbetala det lånfångna' kapitalet. Det är ju onekligen en .:
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svårighet, för staten som för den 'e~skilde, att i hårda så väl som i lyckliga "

tider; under år, då -inkolllsterna minskas med 10-20 proc., så väl som under

öfverflödets år, stå färdig att afbetala skuld, och den perpetuella räntan fram-o

träder härvidlag som en artig tjenare, beredd till alla faciliteter, under det

amorteringslånet har minen af en sträng och obeveklig herre.

Nu förhåller .det sig emellertid så, att det äfven under amorteringslåne-:

systemet visst icke är någon omöjlighet att med bibehållande af kapitalafbe

talningens 'regelbundna gång möta abnorma brister i en budget. Det har mer-

än en gång äfven hos oss inträffat, att man i 'nödår tillgripit nödtltvägar,. '

hvilka afhjelpt förlägenhet utan att rubba goda vanor. Det nu ifrågavarande

företrädet . hos den nya låneformen framträder der.för icke fullständigt, för~

än man säger rent ut allt hvad det innebär, och då lyder det sålunda: del~

perpetuella räntan Bi/ver staten rättighet att alldeles icke åtetbetala det

lå11;fångl~a kapitalet. ; , l'

Här träffa vi det för den perpetuella räntan verkligen karakteristiska..

Men på' samma gång framträder också i fullständig klarhet den vådå, som

denna låneform medför" och inför hvilken enligt mitt förmenande alla de

sn1å fördelar,. som deraf möjligen skulle kunna hemtas, försvinna' till intet.

'Jag skulle ju' göra' mig skyldig till en öfverdrift, om jag påstode, att

perpetuel ränta' är det samlna som perpetuel statsskuld eller nödvändigt med-o

för statsskuldens förevigande. Icke heller påstår' jag, att ämorteringslån ovil

korligen förhindra statsskulden's fortvaro eller ens förekoluma dess ökning..

Erfarenheten i utlandet visar, att äfven med perpetuella räntor statsskulden

vissa tider kunnat, om ock i ringa mån, minskas. Vår egen erfarenhet ha~

ock lärt, att statsskulden kan, äfven under en regelpunden kapitalafbetalning

å gamla -lån, gen01TI nya lån efter omständigheterna ökas. Det gifves äfven:

i detta hänseende icke någon absolut skilnad mellan de olika låneformerna;.

. och likasom ingen låneform allena kan betrygga förnuftig statshushållning,.

så kan icke heller någon 1ånefornl ensan~ bära skulden för misshushållning.

Men det vågar jag vidhålla, att i den obligatoriska amorteringen är först

och främst tydligt nedlagd en sund princip; den der allraminst bör öfver

gifvas af ett land, hvars berötnmelse det hittills· värit att ega endast s. k.

produktiv statsskuld, der vill säga statsskuld för företag, som skola amort.era

sig sjelfva.' .lVIen .derutöfver erbjude! den obligatoriska amorteringen ett verk.;.
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samt stöd, en icke f6raktlig hjelp till vidhållande af den goda föresatsen att

afplana skuld.

I den perpetuella räntan deremot ligger icke blott f6rdold en rent mot

satt princip, som kan ursäktas endast inoln samhällen, för hvilka en öfver

väldigande skuldbördas afbetalning synes vara en omöjlighet, utan deri ligger

tillika. en rfrestelse till öfvergifvande af de bästa föresatser att låta äfven en

måttlig skuldbörda f6rsvinna. I England .och Frankrike må 4en perpetuella

räntan anses som en nödvändighet, derför att statsskulden är perpetuel; och

må· man då eler gerna söka göra af nödvändigheten en dygd och trösta sig

med denna låneforms accessoriska hehag. l\1en hos oss har det ännu icke

komlnit så långt, att skuldafbetalningen är en omöjlighet; och då må vi ock

ännu kunna hålla ögonen öppna för den sanningen, att om denna lånefornl

har något 'finansielt behag, så är detta förföriskt till odygd, men icke till dygd.

Jag tillåter mig. derför karakterisera den senaste svenska, låneoperatio

nen sålunda: att nIan derigenom vunnit inga eller f6rsvinnande små fördelar,

men deremot brutit en gammal god tradition och lagt ett beqvämligt hyende

under en utan tvifvel växande benägenhet för den perpetuella statsskulden.

1\'lot mina slutsatser skall man invända, att dylika farhågor äro alldeles

obefogade i fråga om Sverige, hvars representation ju alltid uttalat intresse

för statsskuldens afplanande. Man skall också åberopa den trettioåriga erfa

renheten af årliga anslag till skuldafbetalning och söka göra troligt, att en

sådan statsregleringshäfd icke kan komma att brytas endast derför, att stats

nlakterna förvärfvat sig en större handlingsfrihet.

Ja, om man för den svenska representationen rent ut framstäIde den

frågan: Viljen I godkänna den grundsatsen, att rikets gäld icke skall afbe

talas utan såsom ett evinnerligt arf fortplantas från slägte till slägte? då

tviflar jag icke det ringaste derpå, att svaret ännu skulle blifva ett ljudeligt

och förtrytsamt nej·~ Det är till och med min tro, att om man före den

senast företagna låneoperationen hade frågat representationen, huruvida den

godkände den nya låneformen af perpetuel ränta, och om den frågan fått

skärskådas ur alla dess synpunkter, så skulle svaret l~afva blifvit, att den

gamla låneformen var bättre och såsom mera betryggande borde bibehållas.

l\tIen det ligger knappt någon förolämpning mot den höga f6rsamlingen

i det antagandet, att hon kan vara utsatt för den lnenskliga svagheten att
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gifva efter för konseqvenserna, sedan principfrågan en gång hlifvit, henne· .

oåtspord, af andra afgjord; och jag skall nu taga n1ig friheten att visa, huru

lätt, omärkligt och nästan oemotståndligt dessa konseqvenser komnla att

dragas af den nya principen. Jag utgår dervid från den helt naturliga för

utsättningen, att inom en icke aflägsen framtid hela vår statsskuld.varder till

perpetuel ränta förvandlad.

I samma· ögonblick den perpetuella räntan blir vår .statsskulds form, så

inträder äfven en väsentlig förändring i vår lånebudg.ets rformella behandling.

Hittills och så länge amorteringen varit bestämd genonl kontrakt med tredje

man, har skuldafbetalningen ingått i budgeten såsom en ovilkorlig fordran,

undandragen hvarje diskussion, hvarje motsägelse, hvarje jemförelse. med

andra utgifter. Hädanefter, och då ingen dylik f6rbindelse till amortering

förefinnes, blifver hvarje afbetalning å skuldkapitalet, större eller mindre, en

fråga helnstäld till Riksdagens fria val, en utgiftspost, beroende af samma

uppskattning af omständigheternas kraf, som gör sig gällande vid alla andra

utgifters bestämmande. Skulle, såsom man har låtit oss förstå, skuldafbetal

ningen väsentligen göras beroende icke blott af tillgångarna,. utan af tillfälliga.

konjunkturer på lånemarknaden, då blefve denna utgiftspost· t. o. rn. att jeln

föra lTIed de rent til?fälliga eller mest extraordinarie utgifterna.

Må nu· dock vara, att man till en början försöker att hålla sig styf

genom ett beslut att årligen anslå. en eller annan million till ordinarie uppköp'

af statsobligationer. Men så inträffar det, att för ett eller annat ändamål,

för statsjernvägar, odlingar, näringsunderstöd eller hvad annat, man kan finna

på, Riksdagen vill upptaga nya lån, alldeles såsom den hittills gjort under

amorteringssystemets \ tid. Då skall man säga och med största skäl: hvartill

tjenar det att nu köpa upp· sina egna perpetuella räntor med ena· handen .

och taga upp nya lån med den. andra? och svaret blir, att de millioner, som I

skulle användas till kapitalafbetalning,. i stället· ,användas till de· beslutade

företagen.

Låt nu sådant fortgå blott. några år - hvad har då händt? Jo, ett

afbrott. har· inträdt icke· blott i skuldamorteringen utan i denna vana att

amortera, som· under den nya låneforlnen skolat träda i stället för den gamla

låneformens rforbinclelse att amortera; och ~fter ett sådant afbrott är det så

lätt att glömma en föresats.
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Anspråket på skuldafbetalningens regelbundenhet är nu slappadt, och

som den naturligaste sak i verlden' flyttas anl0rteringsutgiften från första till

sista rummet bland dem, som skola af. förefintliga tillgångar' bestridas. En

hel mängd andra extraordinarie behof, byggnader, materialanskaffning, väg_o

förbättringar, ham~anläggningar m. In. d. tränga sig fram och finna nitiska

målsmän både inom regering och representation. Fordom, då amorteringen

måste utgå, främst af allt, skulle man icke ens hafva tänkt på att föreslå upp

låning för de andra utgifternas bestridande; tnen nu skall man hafva mindre

tvekan inför det, som är samma sak under ny form. Nu då det endast

gäller att välja lnellan återköp eller icke-återköp af räntor, skola de öfriga

utgifterna obesväradt göra sina anspråk gällande mot en så anspråkslös med

täfiare, så länge tillgångar finnas; oc~ när sluträkningen uppgöres, visar det,

sig, att ingenting blir öfver för att bestrida ränteuppköpet, d. v. s. amorte

ringen. Denn~ får då anstå, ty nya skatter påtager man sig icke för annat

än det, som är för ögonblicket oundgängligen nödvändigt; och det kan ju

icke sägas om uppköpet af statens egna obligationer, hvilket väl kan anstå

till dessa bättre tider, som alltid vinka i fjärran.

Under sådana förhållanden kan det väl ock hända, att det vid öfverslag

af tillgångarna nog finnes medel för skuldamortering, men att salntidigt inOln

Riksdagen förspörjes någon stor benägenhet för en skattereduktion. Det kan

gälla den ena gången en impopulär personskatt., den andra gången en sekel

gamInaI fastighetsskatt, en tredje gång en bittert hatad tullskatt, - och för

hvarje gång kan det vid ett öfverslag öfver de politiska mak~tillgångarna tyd

ligen ådagaläggas, huruledes skattereduktionen är nyttigare och nödvändigare

än skuldreduktionen. Den senare kan anstå, derför att den, om ,ock nyttig,

icke eger målsmän, som uppträda, med intressets styrka; den förra tränger

sig fram, derför att den eger sådana lnålslnän. Icke heller lär det vid. sådana

tillfällen komma att saknas s. k. 'vetenskapliga skäl för ett dylikt förfarande.

Den ekonomiska literaturen öfverfiödar af dylika, .mer eller mindre skenfagra,

och de finansiella häfderna i England och Frankrike hafva, också rätt mycket

att förtälja on1, huru det gått, när skuldreduktion och skattereduktion kommit

att rivalisera med hvarandra.

Återstår då enstast sådana, utomordentliga tillfällen,. när statskassan

verkligen erhåller betydande öfverskott;· obestridligen egnade att användas tiR,
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skuldafbetalning. l\tlen utom att det just vid sådana tillfällen skall visa sig t

att återköp i större skala af statens skuldförbindelser icke låta sig med fordel

verkställa, .så vittnar ju erfarenheten tillräckligt, att det alltid gifves lnång

faldiga andra utvägar för de st<?ra öfverskottens användning, än den intres

selösa skuldafbetalningens.
* *

Jag' vågar derför ännu en gång återkomma till det påståendet, att den

nya låneformens största betydelse just är, att densarrllna är en förberedelse

och en oöfvervinnelig frestelse till perpetuel statsskuld. 'Men med perpetuel

statsskuld är principen gifven for den ständigt växande statsskulden, och äro

vi en gång inne på denna väg, må vi så godt först som sist kasta öfverbord

den för vär budget utmärkande hederstiteln »produktiv statsskuld».

Må hvem som vill bestrida befogenheten af dylika farhågor; men må

man icke förtröstansfullt peka på erfarenheter från den tid, som 'flyttl Vi stå

inför nya erfarenheter och okända möjligheter på alla håll. Icke minst vig

tigt är, att de oerhördt vidtutseende uppgifter, som under det sista årtiondet

begynt ställas på de europeiska statssamfunden, måste medföra en benägen

het för statsutgifternas ökning, som står i omvändt förhållande till benägen

heten för skatternas ökning. Den nödvändiga bristen skall då fyllas af skuld·

'sättning, som varder lätt, i samma mån den göres omärklig. Och den per

petuella räntan är det yppersta medlet att glätta den bana, på hvilken den

Jnoderna sociala staten skall tyst men snabbt glida ned lnot den finansiella

ruinen.

Under förutsättning elnellertid, att ännu i vårt land och särskildt ino~

denna förening .förefinnes en helsosam obenägenhet mot statsskuldens för

evigande och hejdlösa förökande, vågar jag framställa till föreningens behjer

tande följande sats: Matt bör 'verka derltän, att. elen lån(}form herrar

riks9älcl~fulbnäktige vid de senaste statslånen begagnat, icke vidare n1å

komma till al~vändning, åtminstone icke utan att Riksdagel~ dertill r.för

hvalje gång leml~at sitt särskilda medgifvancte.

* **
Det ligger ju nära till hands att fralnhålla den omständigheten, att tid

punkten för den nya låneformens användning i Sverige så nära samlnanfaller
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med ti~punkten för det nya ekononliska systen1ets införande. 'För min del

vill jag, dock icke deraf draga den slutsatsen, att vare sig den perpetuella

räntån eller den perpetuella statsskulden skulle hafva någon särskild lockelse

för detta systems lnålsmän. De hafva ju tvärtom 'alltid, och som jag t~or af

fullaste öfvertygelse, utt.alat benägenhet får inskränkning af statsskuldsysteInet

och skjutit ansvaret för detsanima på sina motståndare, frihandelns vänner.

Det var nog icke på grund af principer, utan i trots af principer man kom

;ltt helt hastigt fastna för den perpetuella räntan, men det kan förtjena

anmärkas, att Inan dervid, troligen likaså oförtänkt, kommit att lägga sig till

med ett långods - och .det icke af bästa slaget - från sina gamla mot

stånd,ares läger. Den kungliga propositionen af den 17. november 1859, om

upptagande af fonderadt st.atslån för jernvägsbyggnaderna, innehöll icke blott

det ingeniösa förslaget' om obligationer lned 3,65 proc. ränta, som af herrar

fullmäktige förverkligades i oktober 1887, utan den uttalade också tydligt och

bestämdt, att Sveriges nya statsskuldsystem borde grundas på perpetuella

räntor med återköp. Men Riksdagen förkastade detta system af statslån utan

stadgad återbetalningsskyldighet, och den har i t~etti9 år troget vidhållit sin_

försigtiga grundsats af stadgad amortering. När det nu inträffade, att helt

tyst, oförmärkt och utan Riksdagens särskilda medgifvande, den perpetuella

räntan infördes i vårt land i sjelfva dagbräckningen af det nya systemet,

väsentligen genom detta systems förtroendenlän, så var det en egen ödets

ironi, att just då skulle förverkligas den tanke, som först framkastades, lnen

icke kunde förverkligas af - friherre Joh. 'Aug. Gripenstedt.

lVlen just derför att den nya låneformen sålunda icke kan sägas vara

ett foster af det nya ekonomiska systemet, utan tvärtoln står i strid n1ed dess

grundsatser, lär nlan kunna hoppas, att den icke skall komm~ att fortfarande

användas.

Härefter yttrade' sig:

Herr Bankofullmäktigen, Fil. D:r Arnberg: Jag har icke begärt ordet

får att bereda någon slags opposition emot de åsigter, som framstälts af fåre

draganden. Jag kan det icke heller, emedan jag i det väsentligaste instäm

mer i' de betänkligheter, som af honoln uttalats emot de perpetuella räntorna.

Jag beklagar detta förhållande, men jag anser på salnma gång denna fråga
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böra och förtjena grundligt diskuteras. Jag hoppas derföre, att efter lnig

lnåtte uppträda personer, hvilka hafva lnotsatta åsigter att forsvara. Som det

en1ellertid nu är, får jag nöja n1ig med att erbjuda föredraganden mitt anspråks

lösa understöd i det väsentligaste af de åsigter, som· af honon1 uttalats, och

jag skall i sådant syfte be· att få göra några få och korta anmärkningar.

Det är en gammal s'anning, att det är krigen, som göra statsskulderna..

Det är också derföre 'lätt insedt, att under de stora krigen vid slutet af det

föregående· och b,örjan af detta århundrade den låneform, SOlD visade sig

vara den .lättaste .att åstadkolnma penningar, nän1ligen den perpetuella räntan,

tillgreps och användes i stor skala. Det· dröjde icke så länge, sedan en

fredsperiod med lnåttliga statsbehof hade inträdt, förrän man började se sig.

tillbaka och undra öfver, om man handlat så vist och rätt och OIn det voi'e'

skäl, att nu, sedan statens behof blifvit mindre, fortgå på samma väg. Redan

benämningen perpetuella räntor, såsom innebärande begreppet aldrig.betalbar

skuld, var egnad att väcka· vissa betänkligheter. Jag skall i det fallet be att

få nämna, att Inan kanske icke behöfver förskräckas så mycket för sjelfva

namnet, ty såsoln den perpetuella räntan var tänkt och såsom den också

alltid forn1ulerades, då lån upptogos, var det under den förutsättning och

bestämdt uppgjorda plan, att samtidigt genom afsättning utaf statsinkomsterna

för den perpetuella räntan denna skuld skulle minskas genom uppköp af

perpet~ella räntor. Det gäller då, om man vill bedöma den perpet.uella rän

tans beskaffenhet och värde, att se till, huru denna plan och goda afsigt att·

betala skulden i verkligheten realiserats. Jag skall derföre se· till, huru de

europeiska stater, som beträdt denna bana, förmått att honorera sina skulder,

huru de kunnat gå i land Ined att visa ·den energi och den enorlna uthål- .

lighet, som måst~ vara nödvändig för att under trycket af en kris och med

stora uppoffringar till nationalförsvaret likväl alltid på beskattningsväg 'söka

åstadkomma större inkomster för ett sådant återköp.

Jag behöfver icke säga, hvad erfarenheten i detta afseende lärt oss.

Redan 1862 -förmåddes nutidens; om också icke största statsman, dock den

förnämsta kapaciteten på det statsfinansiella olnrådet, Gladstone, att inför·

engelska parlamentet uttala en ·bestämd förkastelsedom äfver detta ·lånesy

stem - de perpetuella räi1torna. Han liknade en finansminister, som lyckats

erhålla ett öfverskott i st~tskassan, viden· resande,som med eIT.-späckad
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plånbok skall passera genom en skog, der röfvare husera. Röfvarena äro

dels dessa hungrande statsdepartement med sina' ständigt växande' anspråk

på nya anslag, och hvilka anspråk växa i samnla rnån, som statens inkom

ster visa sig det medgifva, och dels dessa otaliga personer, som ropa på

nedsättning i skatterna. Inför en sådan situation hade den stackars resan- .

den, d. v. s. finansministern,. ringa utsigt att kOmlTI.a fram genom skogen med

plånboken (öfverskottet) i behåll. Öfverskottet i statskassan skulle användas

till återköp af räntor, men möjligheten för honom att reali?era en sådan

afsigt är såsonl erfarenheten visat försvinnande liten. På grund ·häraf utdöm

des här och hvar denna låneform. I likhet med Gladstone hafva de rätts

lärqe, som på senare tider sysselsatt sig med de finansiella vetenskaperna~

kommit till samma åsigt. Till och med i de perpetuella räntornas förlofvade

land, Frankrike, har en af dess otvifvelaktigt största nationalekonomer och

rättslärde, Paul Leroy-Beaulieu, uttalat en bestämd förkastelsedom öfver detta

lånesystem och tillrådt alla stater att undvika denna låneform och i stället

hålla sig till den arnortisabla. Denna åsigt börjar göra sig mer och ITIer gäl

lande såväl inom den lärda SOln äfven inom en stor del af statslnanna

verlden.

Jag tror derföre, att den talare i Första kammaren vid 1878 års Riks

dag, då denna fråga diskuterades till följd af en motion om perpetuella räntor,.

hade rätt, då han yttrade, att det föreföll honom som detta försök att nu

(1878) .införa perpetuella räntor, sedan vi i 20 år med framgång användt

andra låneformer, vore alldeles detsalTIma SOlTI att söka hos oss såsom ett

nytt 11lOde införa en låneform, hvilken i utlandet blifvit urlTIodig. Jag sku:lle

vilja tillägga, att ett sådant införande af ett s. k. nytt mode skulle nu, lika

son1 då, vara så mycket orimligare, son1 vi skulle acceptera detta i utlandet

utdömda, men hos oss ny vordna, .mode genom att öfvergifva en l~neform,

som vi praktiserat i många år och som börjat vinna allt mera erkännande.

,1\tled dessa ord anser jag mig vara inne på den fråga, som nu före

ligger, angående lämpligheten för: oss af denna nya låneform - de perpetu

ella räntorna. Det· finnes egentligen ett skäl, som med mycken styrka blifvit

betonadt för öfvergången från v~ra amorteringslån till de perpetuella rän

torna. Det är nämligen den brokiga m~ngfald af amorteringslån, som listan

öfver Riksgäldskontorets skulder hade att uppvisa för några år sedan. År
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1878 fans det icke miridre än 12 olika lån, med olika vilkor, olika förfallo-.

tider och olika afbetalningssysteln, ,hvarföre det 'blef omöjligt för långifvarena

att inom denna vexlande mångfald komma till ·rätta. De måste förlora tråden

och icke veta af hvilket· lån den e~a eller den andra. var delegare. Jag

erkänner, att detta är ett argulllent, SOlll kan hafva sin stora betydelse, åtmin

stone hade det det då, men man får icke' glölnn1a, att i denna brokiga mång

fald fans ett gemensamt, hög~t karakteristiskt och väsentligt drag för alla

dessa låri, det fans e!l enhet i denna mångfald och det var, att lånen voro

kontraktsenligt stälda på viss amortering. 1\1an kan då med skäl fråga, huru

vida det kan vara lämpligt att söka komma ifrån .denna mångfald genolll att

tillintetgöra den enhet, SOln fans emellan låneformerna och var för deln

bestämmande. Ma~ kan också med skäl framkasta den frågan, huruvida det

kan finnas ett. annat och bättre sätt att komma ifrån dessa olägenheter,

nämligen genom begagnandet af upprepade konverteringar, hvarigenom vi ju

kommit derhän, att, då dessa lån år 1878 utgjorde 12, hafva de nu 10 år

efteråt reducerats till icke flera än 6, och detta ehlJ.ru vår statsskuld under

salnma tid fördubblats.

Elnot åtgärden alt förvandla hela vår statsskuld till perpetuella räntor

finnas utom de betänkligheter, som af inledaren påpekats, ytterligare tvenne,

hvilka enligt min tanke äro af ganska afgörande vigt. Den ena är, att våra

lån äro till största delen upptagna i utlandet. Det är till utlandet, sonl vi

förbundit oss att betala dessa perpetuella räntor, och gå vi på en sådan väg,

behöfva vi nog icke göra' oss några illusioner orn den snabbhet, ~varl~ed

dessa räntor komma att återköpas. Det är således stort skäl, att vi se till,

att lånen blifva amorterade och icke för all fralntid komma att tynga våra

efterkommande.

Det andra skälet är enligt min uppfattning ändå mera afgörande. Vi

hafva nämligen tagit upp våra lån för industriella ändamål - så godt som

uteslutande för anläggandet af jernvägar. Nu kan man väl förstå, att en

stat SåSOlll varande i alhnänhet i ett perpetuelt· stadium kan, då det för

densamma gäller frågan om lif och död, ja, t. o. m. Oln dess nationella be

stånd, såsom vid ett stort krig eller dylikt, taga upp stora lån utan att for

tillfället kunna förpligta sig till, när, de skola återbetalas. Detta lelnnar staten

åt framtidens afgörande. Men förhållandet blir dock annorlunda, när staten
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uppträder såsoln industriidkare. Den ll1åste naturligtvis då, såvidt jag kan

se saken, i likhet lued hvarje enskild, som för en eller annan industri upp

tager ett lån, beräkna, att detta lån skall vara amorteradt på samma tid.

Om vi t. ex. upptaga ett lån på 75 år, kan det vara, att efter denna tid våra

jernvägar hafva sitt fulla värde, men 'säkert är -det icke genom den utveck- .'

ling, som våra Ramfärdsmedel nu tyckas få. Då kanske det fordras nya

kapital och nya lån, med de gamla värdena betydligt. reducerade. Huru skall

då icke vår statsskuld komma att växa l Detta är icke någon teori utaf

mig, ty det har vunnit lifligt erkännande t. o. n1. inom de perpetuella rän

tornas förlofvade land, Frankrike. Freycinet hade nämligen 1878 den stora.

planen, att staten skulle anlägga· en massa jernvägar, hamnar, kanaler och

dylikt och för detta ändalnål anvisa en summa af 5~10 lnilliarder. D.å den

-då varande finansministern Leon Say fraInlade denna plan för kamrarne,

bestämde man sig för att upptaga ett lån till detta belopp och använda det

uteslutande för dessa ändamål. I-Aånet afslöts emot en kontraktsenlig alllor

tering, som han hade föreslagit till 75 år.

Hvad Inan slutligen må döma. aln företrädet en1ellan .den ena eller

{len andra låneforn1en, .så ber jag att få säga, att lnin öfvertygelse i detta

afseende är temligen fast. Jag erkänner' gerna, att Inan kan hafva olika

åsigter i detta fall, men det to~de icke finnas mera än en åsigt derom, att

denna fråga är alltför djupt ingripande i vårt statsfinansiella lif, för att icke

lämpligt skulle vara, att denna fråga om öfvergången från den låneform,

hvaraf vi i 30 år profiterat, till en annan bör afgöras af Riksdagen sjelf,

äfven om Riksgäldskontoret erhållit forInel rätt att i detta hänseende fatta

beslut.

Såsom stöd härför ber jag att få ann1ärka, att då vid 1878 års Riksdag

bankdirektör Wallenberg väckte sin bekanta motion om att vi i Frankrike

skulle upptaga lån emot perpetuella räntor, blef denna motion af statsut

skottet afstyrkt. Utskottet gick t. o. m. så långt, att det ville införa en för

ändring i Riksgäldskontorets reglemente, uti hvilket 1870 hade införts det

stadgande, att Riksgäldskontoret hade rätt att upptaga det lån, som vid 1876

års Riksdag beslutats, på sätt Riksgäldskontoret fann lämpligt. Detta tolkades

så, att Riksgäldskontoret skulle hafva rätt att, med öfvergifvande af amorte

ringslån, upptaga lån eU10t perpetuel ränta. För att afskära detta, föreslog



1878 års statsutskott, att lånen skulle upptagas emot en viss bestämd ~on

trakterad afbetalningstid.· Detta förslag väckte mycket motstånd i Riksda

gens båda kamrar och föll äfven, men man lät denna i reglementet af 1876

åt Riksgäldskontoret lemnade forlnella rätt stå qvar. I kamrarne betonades

dock på det bestämdaste, äfven af de talare, sorn varmast uppträdde till för

nlån för de perpetuella räntorna, att man ville låta detta stadgande stå qvar

i Riksgäldskontorets reglemente, ehuru Riksgäldskontoret icke skulle få be

gagna sig af denna öppna fullmakt, emedan lnan ansåg, att en sådan åt.gärd

fordrade en lugnare och mera mångsidig pröfning af Riksdagen, än som då

kunde ega rum i Riksdagens sista timme, jag tror det var den 25 maj. Man

ville icke antaga statsutskottets förslag - men det borde dock fixeras en

bestämd återbetalningstid. Man ville icke heller uttala förkastelsedomen öfver

de perpetuella räntorna, till hvilket man icke var färdig, utan man lemnade

qvar denna Rik~gäldskontorets formella rätt, utan att uttala någon bestämd

åsigt. Denna fråga, huruvida vi skulle öfvergifva ett 30-årigt lånesystem och

öfvergå till de perpetuella räntorna, ansåg man vara så vigtig, att den icke

kunde då afgöras. Den borde derföre vid ett annat tillfälle, då Riksdagen

hade bättre tid, ;komma under ompröfning. Såvidt jag vet, har denna fråga

icke sedan dess varit före· vid Riksdagen och kan sålunda anses stå på

samma ståndpunkt, som den först gjorde, och finner jag deri ett stöd för de

åsigter, hvilka af föredraganden uttalats, och som jag ber att på det var

maste få understödja.

96 1888 den 28 november.

I



NAT'IONALEKONOMISKA FÖRENINGENS

sammanträde den 19 december 1888.

Ordförande: Presidenien, Grrtfve A. F:SON POSSE.

Till ledamöter i föreningen invaldes:

Herr Bruksegaren P. L agerly'elm,

Kamreraren J. May,

» Underståthållaren P. J. Bråkel~hJ'elm och

» Direktören I. Valentin.

Härefter företogs val af ernbetsmän för nästkommande år, hvarvid utsågos:

till Ordförande: f. d. Öfverståthållaren, Friherre C. G. af Ugglas,

» vice Ordförande: Bankofullmäktigen, Fil. D:r J. W .J.4rnberg,

» Sekreterare: vice Häradshöfdingen C. Westmal~ och

» Ledamöter af redaktionskon1iten: Presidenten C. F. Wrerl~, Presi

denten 1! Forssell, Bankdirektören J. H. Paln~e och Fil. D:r

J. A. Leffler.

Herr v. Häradshöfdingen Östberg höll härefter ett föredrag:

Om obligatorisk försäkring för olycksfall i arbetet och
arbetareförsäkringskomitens förslag i ämnet.

En engelsk filantrop har någonstädes yttrat, att man borde anse den

dag förlorad, som ej användes att söka förbättra de lägre klassernas ställning

i samhället. Som bekant saknas det ingalunda mer eller mindre Olll

7
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fattande förslag att lösa den s. k. sociala frågan; men likaså kändt är, att

den praktiska politiken i allmänhet afböjt att med den taga någon befattning.

Så mycket större upprriärksamhet väckte ·det då, när det mäktiga tyska rikets

regering år 1881 slog in på en socialpolitisk lagstiftning i tydligt och uttaladt

syfte att förbättra de kroppsarbetande klassernas vilkor. Medlet hette tvångs-

~_försäkring, och hvad som närmast åsyftades var en tvungen f:!örsäkringrför

ol!Jck~fall i arbetet.

Redan förut hade frågan om godtgörelse åt den, som skadas i annans

arbete eller, om han af skadan aflidit, åt hans anhöriga, varit föremål för

behandling af det tyska rikets lagstiftare. Olycksfall i maösa, som år 1868

i~träffade i de sachsiska bergverken och för hvilkas offer insamlingar för

anstaltades i hela Tyskland, ledde den allmänna uppmärksalnheten på frågan,

om icke elen, som i arbetet skadades, egde eller borde ega laglig rätt till

godtgörelse, och då i närmaste hand af vederbörande arbetsgifvare. Hvad

gällande lag anginge, besvarade både teori och praxis denna fråga så, att i

regel en dylik rätt icke funnes. Det var för att afhjelpa detta missförhållande

som 1871 års bekanta >}Hq/tpjlichtgesetz» kom till st~nd. Den gälde endast

jernvägar, fabriker, grufvor, stenbrott och dylikt. För jernvägsinnehafvare

stadgades deri en ganska vidsträckt ersättningsskyldighet, Oln någon skadades

vid jernvägens drift; men arbetsgifvare i fabriker, grufvor, stenbrott och dy

likt gjordes ansvarig, endast om hans arbetsförman i tjensten vållat en annan

person kroppsskada. Då tvist uppstod, var det de allmänna domstolarne,

hvilka efter lagens närmare anvisning egde att bestänlma ersättningsbeloppet.

Så till vida hänvisade lagen vederbörande arbetsgifvare att försäkra sig

för den risk, de löpte, som den särskildt stadgade, att, om den, som

drabbades af skadan, var· försäkrad för olycksfall och arbetsgifvaren bidragit

till försäkringsafgifterna med minst en tredjedel, fick det på grund af för

säkringen utgående belopp inräknas i det skadestånd, arbetsgifvaren var skyl

dig utgöra. Det blef ock ganska vanligt, att arbetsgif'vare försäkrade sina

arbetare. I Preussen vara år 1880 i privata bolag försäkrade 860,000 arbe

tare, deraf 458,000 för alla olycksfall i arbetet, ej blott sådana, för hvilka

arbetsgifvaren var ersättningsskyldig.

1871 års lag har emellertid enligt samstämmiga meningen från alla sidor

alls icke motsvarat ändamålet att bereda arbetare, som träffades af olycksfall,
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eller deras anhöriga skälig ersättning, än mindre har lagen lyckats främja

ett godt förhållande' mellan arbetsgifvare och arbetstagare. Tvärtom har det

blifvit sagdt att, om man afsigtligen velat förstöra freden mellan dessa klasser,

hade man knappast kunnat finna ett bättre lnedel. Efter hand visade det

sig ock nödvändigt att införa en annan sakernas ordning. På våren 1881 ..

framlade derför regeringen förslag till en obligatorisk försäkring för olycksfall

i arbetet, hvilket förslag förut behandlats af det. nyinrättade nationalekono

miska rådet och sedermera godkänts af förbundsrådet. Detta förslag gick i

korthet ut derpå, att arbetare i vissa farliga industrier, såsom grufvor, hyttor,

fabriker m. m., skulle vara försäkrade mot de ekonomiska följderna af i ar

betet inträffande olycksfall, så vida deras årliga arbetsförtjenst icke öfversteg

2,000 mark. f"örsäkringen skulle ombesörjas af en för hela riket gemensam

försäkringsanstalt med säte i Berlin och' forsäkringsafgifterna .utgå såsom

fasta premier samt för arbetare med lägre årsförtjenst än 750 mark betalas

till två tredjedelar af arbetsgifvaren och till en tredjedel af riket, för arbetare

med högre aflöning till hälften af dem sjelfva och till den andra hälften af

arbetsgifvaren.

Detta förslag väckte så inom som utom Tyskland den största upplnärk

salnhet, framkallade förvåning och oro å ena. sidan samt de mest vidtgående

förhoppningar å den andra. Från de tyska industriidkarnes sida, från parti

kularismens och liberalismens läger reste sig en storm af ovilja. Arbets

gifvarne klagade öfver, att deras bördor blefvo för tunga, partikularisterna

ville' ej höra talas om försäkringens centralisation i en riksanstalt, och de

liberala fraktionerna inom riksdagen slutligen hade ej ord nog skarpa emot

statens bidrag, försäkringens byråkratisering och upphäfvande af den indivi

duella friheten på detta ornråde..

Då förslaget förekom till behandling i tyska riksdagen, visade sig dock,

att dess majoritet godkände förslagets grundtanke om en obligatorisk rförsäk

ring; deremot ville lnan icke veta af statsbidrag till premierna, utan skulle' dessa

betalas till två tredjedelar af arbetsgifvarne och en tredjedel af arbetarne. Någon

för hela riket gen1ensam försäkringsanstalt ville man ej heller godkänna, men

deremot beslöt riksdagen, att dylika anstalter skulle ordnas för de olika förbunds

staterna. Regeringen ville emellertid ej godkänna förslaget i det skick, riks

dagen gifvit det, men den arbetade oafbrutefpå frågans lösning på. den en
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gång proklamerade grundvalen af en off~ntlig rättslig försäkring. Sedan en

särskild statistik öfver olycksfall i arbetet för hela tyska riket upptagits under

hösten 1881, framlades på våren 1882 ett nytt förslag om obligatorisk olycks

fallsförsäkring. Detta förslag åtföljdes nu äfven af ett förslag till obligatorlsk

SJ·ul-fförsäkring. Den öfvertygelsen hade nämligen banat sig väg, att en för

säkring. för sjukdom vore för arbetsklassen likaså angelägen som en försäk

ring för olycksfall och att äfven den senares ändamålsenliga anordning

kräfde, att de smärre. olycksfallen, som endast förorsakade några dagars sjuk

dom, hänvisades till sjukkassor i orterna, äfvensom att den första hjelpen

vid svårare olycksfall bäst kunde af dem lemnas. I det trontal, hvarmed den

nya tys~a riksdagen den 17 november 1881 öppnades, hade detta-regeringens

socialpolitiska program blifvit starkt betonadt, och det hette, att det var tyske

kejsarens bestämda vilja att derigenom 'bereda en ny och varaktig borgen för

rikets inre fred samt åt de hjelpbehöfvande förskaffa den säkrare och rikligare

hjelp, hvarpå de hade anspråk. Men icke blott obligatorisk sjuk- och olycksfalls

försäkring stäldes dervid i. utsigt, utan äfven en kommande. ålderdomsför

säkring antyddes,. i det att det vidare framhölls: »äfven de, hvilka genom

ålder eller invaliditet blifva odugliga till arbete hafva grundade anspråk på

ett högre mått af hjelp från statens sida än hittills kommit dem till del.. Upp

fyllandet af allt detta», hette det slutligen, »är en af de vanskligaste, men ock

en af de högsta uppgifter för hvarje samhälle, som hvilar på kristendomens

sedliga grundvalar»; och dess lösni:t:lg antyddes blifva möjlig »genom en sam

Inanslutning af folkets reala krafter i korporativa sa~fund med statens hjelp

och under dess skydd». Här angafs således i högtidliga ordalag det före

stående' infriandet af de löften, 'som gifvits år 1878, då lagen mot social

demokraternas samhällsvådliga sträfvanden .antagits, och upprepats vid det

stränga skyddstullsystemets återinförande, att nämligen positiva åtgärder med

första skulle träffas till atbetsklassens ~frolnma.

På den af regeringen anvisade vägen' har ock den tyska lagstiftningen

fortgått samt vunnit en utsträckning, SOlU väl må kallas storartad. Den

15 J'uni 1883 kom en lag till stånd om obligatorisk sjukförsäkring för indu

striella arbetare och den 6 J'uli 1884 en lag om deras försäkring för olycksfall

i arbetet. Genom lagen den 28 mqj 1885 utsträcktes dessa båda slag af

försäkring till personalen vid jernvägar, post, telegraf, flottningsföretag m. m·..



Onl obligatorisk försäkring för olycksfall i arbetet m. m. 101

Den 5 maJ' 1886 utfärdades en lag om obligatorisk såväl sjuk- som olycks

fallsförsäkring för arbetare i landtbruk och skogshandtering. Genom tvänhe

lagar af den 11 och 13 J'uli 1887 utsträcktes slutligen olycksfallsförsäkringen

till arbetare i byggnadsindustrien och till sjöfolk. I, dessa dagar har vidare

efter åtskilliga förarbeten ett fullständigt lagförslag om arbetares invalid- ocp.

ålderdomsförsäkring framlagts för riksdagen.

Det gemensamma draget i denna lagstiftning är, att arbetarne måste

vara försäkrade och att det åligger vederbörande arbetsgifvare att tillse~ det

försäkringen eger rum, ombesörja derför erforderliga anmälningar, inbetalning

af afgifter m. m. För sjukförsäkringen äro anordnade flera slag af sjukkassor.

Äfven sådana, som af arbet.arne frivilligt upprijttats, kunna godkännas, om

de uppfylla lågens vilkor. Till underhåll af sistnämnda slags kassor äro dock

ej arbetsgifvare skyldige att bidraga. l.'ill de lagstadgade sjukkassorna skola

de deremot i regel betala en tredjedel af afgiften för hos dem anstälda arbe

tare. Öfriga två tredjedelar få arbetarne sjelfva vidkännas.

Olycksfallsförsäkringen skall i, regel ingås uti ett slags emellan arbets

gifvare inom hvarje yrke bildade föreningar, »Berufsgenossenschaften». Ar

betsgifvarne få ensamma vidkännas hela afgiften till dem, men ersättning

utgar under de 13 första veckorna efter ett olycksfall icke från dessa för

eningar, utan från sjukkassorna, till hvilka, såsom nämnts, arbetarrie sjelfva

bidraga. För arbetare i tyska rikets eller någon förbundsstats industriella

rörelse är riket eller staten sjelf försäkringsgifvare.

:B'ör den närmare anordningen af dessa båda grenar af den »)offentligt

rättsliga» försäkringen redogöres utförligt i andra delen af arbetareförsäk

ringskomitens betänkande, till hvilket den för frågan intresserade hän

visas. Endast några korta antydningar om resultaten af det verk, som med

så stor möda och betydande ansträngningar från såväl myndigheters som

arbetsgifvares sida numera kommit till stånd och börjat funktionera, må här

slutligen lemnas.

År 1886, det sista år, för hvilket fullständiga uppgifter föreligga, var

de obligatoriska sjukkassornas antal i tyska riket nära 20,000, i hvilka om

kring 5 mjllioner menniskor vora försäkrade. Kassornas inkomster utgjorde

omkring 72,000,000 mark, deras utgifter för sjukhjelp 53,000,000 mark' och

i förvaltningskostnader 5,000,000 mark.

•
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Den obligatoriska olycksfallsförsäkringen omfattade år 1887 öfver 4,000,000

arbetare, deraf omkring 33/ 4 millioner vara försäkrade i tillhopa 62 yrkes

samfund eller försäkringsföreningar mellan arbetsgifvare, och de öfriga egde

vid olycksfall rätt till godtgörelse från tyska riket eller någon förbundsstat.

Utgifterna för olycksfallsförsäkringen utgjorde för året omkring 193/ 4 millioner

mark, deraf ersättningsbeloppen ,dock ej belöpte sig till fullt 6 millioner

mark, förvaltningskostnaderna medtagit något öfver ,31/ 2 millioner och till

reservfonder afsatts omkring 10 millioner mark. Det är härvid att- märka, att

år 1887 lagen om jordbruksarbetares försäkring äJ?nu icke fullständigt trädt i

kraft Detta har först kunnat ske, åtminstone till större' delen, under innevarande

år, och beräknas lagen komma att i det hela omfatta 6 eller 7 millioner

personer. Lagarne af den., 11 och 13 juli' 1887, som afse byggnadsarbetare

och sjöfolk och af hvilka den senare anses komma att gälla omkring 37,000

personer, hade ej heller trädt i full kraft år 1887. Den redan befintliga lag

stiftningen skulle I således, då den träder i full verksamhet, gälla olnkring 12

millioner arbetare eller lned dem jemförliga personer i skilda yrken, och det

nya förslaget till obligatorisk invalid-o och ålderdomsförsäkring afser omkring

13 eller 14 millioner menniskor.

Det är en väldig apparat, som således satts i gång öfver hela tyska

riket, och för att öfvervaka dess behöriga 'verksamhet är ett särskildt embets

verk, »Reichsversicherungsamt», upprättadt i Berlin. Från arbetsgifvarnes

sida kräfvas betydliga besvär med alla dessa anmälningar, uppgifter om ar

betareantal ocb löner samt inbetalningar af försäkringsafgifter, hvilka lagarne

föreskrifva. Från en del håll yrkas ock redan nu på förvaltningens förenk

ling och arbetareförsäkringens ' centralisation', med sjukkassorna som basis.

Trots hvad som kan anmärkas, och det vore förunderligt, om ej en mängd

anmärkningar skolat uppstå vid de fårsta försöken att lagstifta på ett helt nytt

,och så många intressen berörande område som det förevarande, röja dock

uttalanden från skilda håll, belåtenhet med det påbegynta verket och icke

sällan stor entusiasm för hvad som uträttats,' likasom en ej ringa stolthet

öfver att det är Tyskland, som i denna fråga gått i spetsen för nationerna.

Och om det hänvisas till att furst Bismarck dock icke lyckats i hvad som

för honom väl varit hufvudmärket eller att bryta socialdemokratiens makt,

genmäler man, att dennas tillväxt utan ,denna socialpolitiska lagstiftning skulle'
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varit än större, att bekämpandet af det nuvarande samhällets fiender endast

så småningom kan bära frukt, men att redan nu förmärkes, hurusom arbe

tarne vid de reella fördelar, den nya lagstiftningen erbjuder, blifva mindre

villiga att lyssna till de tomma förespeglingarna af lefvebrödsagitatorer.

Tysklands exempel har icke lelnnats opåaktadtaf öfriga europeiska

stater. Österrike har följt det närmast i spåren, i det att den 28 december

1887 en lag om obligatorisk försäkring för olycksfall i arbetet och 'den 30

n~ars 1888 en lag om obligatorisk sjukförsäkring der kommit till stånd.

De afse hufvudsakligen industriella arbetare och äro i det stora hela affattade

efter mönstret af de tyska lagarne, dock med en del förenklingar i fråga om

organisatione~. För olycksfallsförsäkringen skola i Österrike icke bildas

föreningar mellan arbetsgifvarne inom hvarje särskildt yrke, utan, försäkrings

anstalter upprättas i de olika kronlanden.

I ,Schweiz' hafva icke minst från arbetarnes egen sida yrkanden å senare

tider allt oftare framstälts on1 införande af en obligatorisk sjuk-och olycks

fallsförsäkring, men svårighet möter bland annat deri, att dessa frågor knap

past tillhöra förbundets gemensamma lagstiftning. Tvänne förbundslagar af

den 25 J'uni 1881 och den 26 april 1887 hafva en1ellertid vidtagits Oln ar

betsgifvares privaträttsliga ersättningsskyldighet, då kroppsskada eller sjuk

dom träffat hans arbetare i arbetet.

I Frankrike har man också hittills åtnöjt sig med en arbetsgifvares

civila skadeståndsskyldighet, sådan den fin'nes bestämd i code civil §§ 1382

1384, som göra arbetsgifvaren ansvarig för hans underordnades vållande i

tjensten. Frågan om lagens reformerande i denna del har dock sedan länge

stått på dagordningen, utan att man hittills kommit ur stället, -och det är

med triumferande min man från tysk sida hänvisar till, huru vanmäktig

parlamentarismen i Frankrike är att lösa ens någon del af den s. k. sociala

frågan. Bland de talrika förslag, som i Frankrike sett dagen, hafva i senare

tider flera gått ut på införandet åf en obligatorisk försäkring genom veder

börande . arbetsgifvares försorg. Å sista tiden synes man dock vilja stanna

vid att stadga en vidsträcktare privaträttslig ersättningsskyldighet och på

samma gång bereda arbetsgifvarne ett lätt tillfälle till frivillig försäkring i en

af staten anordnad försäkringsanstalt. Som bekant, finnes i Frankrike sedan

år 1868 en lif- och olycksfallsf6rsäkringsanstalt, inrättad af staten, utan att
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densamma dock, åtminstone hvad olycksfallsförsäkringen angår, vunnit någon

egentlig utbredning, beroende detta bland annat på de för försäkringen stad

gade otjenliga bestämmelserna samt på den ringa kännedom, den stora all- .

mänheten haft om anstalten.

I England har lagstiftningen i förevarande fråga varit påverkad af den

förherskande uppfattningen, att arbetsgifvare och arbetare äro med hvar

andra fullt jemnstälda parter. I arbetslönen kan och bör derför arbetaren

betinga sig ersättning för den risk att skadas, han i arbetet löper. Ju större

denna risk är, dess högre varder ock, sade man, arbetslönen. Genom »the

employers liability act» af år 1880 'har man dock brutit med denna teori och

dess konseqvenser; och frågan o~ nämnda lags ersättande m.ed en ny lag,

som ytterligare skärper arbetsgifvarens ersättningsskyldighet vid olycksfall i

arbetet, sysselsätter för närvarande regeringen och parlamentet. Gen,om ar

betsgifvares och äfven arbetarnes eget åtgörande har en frivillig' försäkring

för olycksfall i arbetet uti England vunnit ganska stor utbredning, i synnerhet

bland personalen vid jernvägar och grufvor. Mot denna' likasom mot den

öfriga på sjelfhjelp grundade försäkring, som uti de i England så utbredda

fria hjelpkassorna, »friendly societies», eger rum, enkannerligen för sjukdoms

fall, rigtas dock alltmer den anmärkningen, att den omfattar endast de bättre

lottade, aristokratien bland arbetsklassen. Den stora massan deremot kan

icke eller vill icke genom egna ansträngningar bereda sig hjelp för händelse

af sjukdom, invaliditet eller ålderdom. Derför hafva till och med i England

planer om en obligatorisk arbetarefårsäkring framträdt och vunnit liflig an

slutning *). Dessutom må här erinras, att engelska staten genom postverket

anordnat en hufvudsakligen får de mindre bemedlade afsedd lifförsäkrings- och

lifränterörelse, hvilken år 1882 reformerades, men dock i det hela ännu ej

vunnit någon större utsträckning.

Teorien om att arbetsgifvare och arbetare stå i arbetsförhållandet gent

emot hvarandra såsom tvänne lika berättigade och jemnstarka parter har

emellertid icke hindrat den engelska lagstiftningen att sedan gammalt på det

kraftigaste, och kraftigare än i något annat land i Europa, vidtaga lagstad

ganden till arbetarnes skyddande i sanitärt afseende och mot yttre skador

*) Uti Nationalekonomiska föreningens förhandlingar för år 1886 finnes redogjordt
för ett af dessa förslag, det af W. el. Blackby framstälda.
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vid arbetet. Härvidlag har teorien fått maka åt sig för de faktiska förhål

landenas oafvisliga kraf; och hvad mera är, lagens efterlefnad öfvervakas på,

det noggrannaste af en välorganiserad och talrik statsinspektjon. Hvad

sådana åtgärder betyda just för att förhindra' olycksfall i arbetet, derom kan

man få en föreställning deraf att, under det antalet olycksfall med dödlig ut-"

gång i grufarbete' åren 1859-1863 utgjorde i medeltal 38 på 10,000 arbe

tare, hade det under; åren 1879-1883 sjunkit till 22 på 10,000.

Slutligen må här anmärkas, att i vårt grannland Danmark regeringen

denna höst, sedan en kOlnite afgifvit förslag i ämnet, för riksdagen framlagt

förslag om obligatorisk olycksfallsförsäkring, SOln skulle ingås i en af staten

anordnad anstalt, men derför 'kostnaden i öfrigt skulle bestrid,as af veder

börande arbetsgifvare.

H'os 'oss väcktes vid 1884 års riksdag en motion af ledamoten af Andra.

kammaren A. He'din, gående ut på en skrifvelse till Kong!. Maj:t rörande

olycksfalls- och ålderdomsförsäkring åt arbetare. Det har blifvit sagdt*), att

denna motion framträdde tenlligen oförberedt och att »man kunde tryggt

påstå, det riksdagens ledamöter i allmänhet egde mycket ringa föreställning

.om betydelsen och omfattningen af dylika anordningar - nyheter som de

voro äfven för de stora inqustriländerna; men motionären hade sonl utgångs

punkt för sitt förslag åberopat den socialpolitiska lagstiftningens storartade

utveckling under det senaste årtiondet inom större delen af Europa; och

man synes hafva känt att, när så märkeliga ting föregått hos våra grannar,

borde väl åtminstone undersökas, hu~u mycket af det goda kunde passa för

Sverige». Riksdagen beslöt ock en skrifvelse till Kong!. Maj:t med begäran

om utredning och förslag »i fråga om ordnande af förhållandet mellan arbets

gifvare och arbetare beträffande möjliga olycksfall i arbetet samt om bere

dande af ålderdomsförsäkring åt arbetare och med dem jemförliga personer».

En komite, den sedermera så kallade arbetareförsäkringskomiten,' tillsattes;

och dess betänkande rörande den första frågan eller den om ordnande af

förhållandet mellan arbetsgifvare och arbetare beträffande olycksfall i arbetet

föreligger nu.

Komiten har, såsom förut nämnts, i andra delen af sitt betänkande redo

gjort för arbetareförsäkringens ställning i andra europeiska länder. Den har

*) H. Forssell, Studier och kritiker II. Stockholm 1888.
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-vidare i betänkandets tredje del framlagt åtskilliga statistiska undersökningar

-öfver de med hithörande frågor sammanhängande förhållanden inom vårt land.

Så redogöres i tredje delens andra häfte för arbetstid, hygieniska förhållanden

.och skyddsåtgärder mot yttre skador inom våra industriella etablissement. On1

t{)ckså denna undersökning, för hvilken ligga in grund uppgifter, vanligen medde

lade af arbetsgifvarne sjelfva och insamlade genom respektive helsovårds- och

"kommunalnämnder, icke i allmänhet lemnar en så klar bild af de verkliga

-förhållandena so~ önskligt varit, gifver den dock tydligt nog vid handen,

att hvarken i fråga om luftvexling och andra sanitära åtgärder, ej heller be:

träffande maskiners kringhägnad -och öfriga anordningar mot yttre skador

vid arbetet" är i våra fabriker och verkstäder så bestäldt, som önskligt och

€rforderligt är, samt i de flesta fall lätt. låter sig genomföras. Komitens för

:slag inledes ock med ett lagutkast, som afser att, närmare och bättre än

b'\"ad hittills skett, precisera arbetsgifvarens skyldigheter att ic~e onödigtvis

_blottställa de personers lif och helsa, som äro i hans arbete. På detta för

slag är det ej i det.ta sammannang "lämpligt att närmare ingå. Endast det

må framhållas, att förslaget åtnöjer sig med att i allmänna ordalag angifva

hvad som det är vederbörande industri_idkares .skyldighet att sörja för: såsom

frisk luft, renlighet, tillräcklig" belysning, tillräckligt utrymme, att farliga ma

skiner äro kringgärdade o. s. v. Hvad som för olika industrier härutöfver kan

behöfva ytterligare stadgas, har man velat lelnna åt en efter handen sig ut..

vecklande speciallagstiftning, sådan som redan finnes t. ex. i fråga om fa

"briker för fosfortändstickor. Hufvudvigten vid all s. k. fabrikslagstiftning

ligger emellertid, såsom kalniten ock franlhållit samt komiterade för frågan

Dm minderårigas "användande i arbete redan derförut skarpt betonat, derpå,

att nödig kontroll öfver lagarnes efterlefnad införes. En dyrköpt erfarenhet

utomlands och väl äfven hos oss i fråga om den s. k. minderårighetslagen,

har till fullo visat, att en verksam tillsyn endast kan vinnas genom en af

:staten anordnad särskild rf~briksinspektion.

Då hvad· som brister i sanitära och yttre skyddsanordningar oftast är

€n följd af okunnighet om de vådor, detta medför, samt om medlen att dem

förebygga, är inspektionens väsentligaste uppgift att intaga en rådgifvande

ställning, att" anvisa hvad som bör göras och de bästa" medlen härför. Det

är ock först sedan man genom inspektionens verksamhet vunnit nödig känne-
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dom och erfarenhet om de verkliga förhållandena, som lagstiftningen kan allt

mer förfullständigas i de hänseenden, hvaroln här är fråga.

Det vore eget och i hög grad att beklaga, om fabriks- eller yrkesinspek

tionen, hvad man nu vill kalla den, som i de flesta kulturländer införts och

visat sig alltmer oumbärlig och välsignelsebringande, hos oss skulle stöta på ,

"ett motstånd, som förrnådde att göra den om intet.

Är nu ock den bästa försäkringen för olycksfall i arbetet den, att man

sörjer för, det sådana olycksfall ej komma till stånd, kan man likväl inga

lunda hoppas att genom i lag ålagda eller på enskildt initiativ vidtagna åt

gärder lyckas förhindra, det ej i en mängd fall skada kOlurner att inträffa.

Af arbetareförsäkringskomiteps statistiska undersökning öfver olycksfall

i arbetet under året 1 sept. 1884-1 sept. 1885, utgörande första häftet af be

tänkandets tredje del, kan man sluta, att årligen omkring 6,000 dylika olycksfall

tima i vårt land. På hvarje tusental arbetare komma i medeltal omkring 16

olycksfall i arbetet; men detta förhållande vexlar betydligt inom olika yrken,

så att på 1,000 arbetare inom maskinindustrien komma årligen" ungefär

34 olycksfall, på 1,000 arbetare igrufvor 30, inom transporten" till

lands," jernvägar inbegripna, 25, inom skogsafverkning- och sågverksrörelse

21, inom InetaJlindustrien 19, inom byggnadsindustrien 18, o. s. v. Hvad jord·

bruket angår, visar komitens uppgifter, som dock i detta afseende torde vara

mindre att bygga på, att omkring 9 olycksfall årligen tima på 1,000 arbetare.

Största antalet årliga olycksfall i arbetet inträffa enligt komitens uppgifter

inom 11laskinafdelningen vid statens jernvägar, der de utgöra nära 75 på

1,000 arbetare, lägsta deremot inorn textil- och beklädnadsindustrierna, d~r

de blott' belöpa sig till ej fullt 4 på 1,000. Det bör dock härvid anmärkas,

att komitens statistik utgör det första försöket i denna rigtning i vårt land

och att derför helt naturligt en mängd brister vidlåder det insamlade materialet;

också visa sig komitens siffror i regel ej ob"etydligt lägre än de, som från

andra länder, isynnerhet Tyskland, meddelas.

Vid bedömande af ett yrkes eller ett arbetes farlighet bör hänsyn ej

tagas allenast till olycksfallens antal utan äfven dertill,. om de äro af Iner

eller mindre svår beskaffenhet." Det är gifvet, att många olycksfall, som hvar

för sig blott medföra några dagars sjukdotn, äro af långt nlindre betydelse

än några få, sonl förorsakat döden eller invaliditet för framtiden. Det visar
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sig af komitens statistik, att af ungefär 5,900 årliga olycksfall i arbetet något

öfver 400 medföra döden, omkring 850 men för' återstående lif~tid, hvarvid

dock hvarje det minsta stadigvarande men medräknats, och återstoden om

kring 4,600 blott skada af öfvergående beskaffenhet. I fråga om olycksfallens

farlighet kommer sjöfarten främst med nära 6 årliga döds- och invaliditetsfall

på l~OOO personer; derefter industrien för b~arbetning af trävaror, skogsaf

verkning och sågverksrörelse, maskinindustri och grufdrift., der motsvarande

siffror vexla mellan 4,8 och 3,7. Inom den egentliga industrien tirrla 5 dylika

olycksfall på 2,000 arbetare och inom jordbruket 4.

Frågar man nu, i hvad mån dessa talrika offer för arbete i produktio

nens tjenst, »)arbetets invalider», som man kallat dem, hafva att påräkna hjelp

och understöd, så blir svaret, att de i allmänhet äro hänvisade till sig sjelfva,

och der egna krafter ej f6rsl~, hvilket med kroppsarbetare torde vara vanligt

nog, till allmän eller enskild välgÖr~nhet, d. v. s. i det stora flertalet fall till

den allmänna fattigvården. Vederbörande arbetsgifvare är i regel ersättnings

skyldig endast, Oln det bevisas, att han af uppsåt eller af en oaktsamhet, som

en person i hans ställning ej bort låta komma sig till last, förorsakat skadan.

Med den utveckling, de industriella förhållandena numera äfven hos oss tagit,

är det i. regel icke fallet, att arbetsgifvaren tager den omedelbara befattning

lned arbetet, att han gerna kan göra sig saker till ett dylikt personligt vål

lande till skadan. Sällspordt vore det väl ock, att ett dylikt vållande kunde

juridiskt bindande bevisas. Yrkanden om skadestånd i hithörande fall torde

derför ytterst sällan förekomma vid våra domstolar. I tillgängliga prejudikat

samlingar finnes, såvidt jag kunnat inhemta, blott ett enda fall och' det från

slutet af 1840-talet, der en arbetsgifvare ålagts' att ersätta sin arbetare för

i arbetet liden kroppsskada.

Det är endast i tvänne nämnvärda afseenden, som den svenska rätten

känner undantag från den ofvan angifna regeln. Dessa undantag gälla sjö

folk och jernvägsarbetare. Enligt SJ·ölagen åligger det redare att bekosta viss

tids vård, olika för olika fall, åt sjöman, som sjuknar eller skadas i tjensten.

Enligt den nya lagen af den 12 mats 1886, deri äro sammanförda stadgan

den om ersättning för olika slag af skada, som tima vid drifvande .af jernväg,

är en vidsträckt skadeståndsskyldighet ålagd jernvägsinnehafvare, om någon,

som är anstäld i jernvägens tjenst eller arbete, under förrättandet deraf dödas
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eller skadas i följd af jernvägs drift. I" motiven till denna 1886 års lag an

föres, hurusom personer, hvilka användas i en jernvägs tjenst eller arbete,

oundgängligen utsätt.as för faror af mångahanda slag; att d~t är obilligt, att

de utoln det" kroppsliga lidande, som "af skadan följer, skola bära äfven den

förmögenhetsförlust, som är förenad åtminstone med hvarje svårare skada,

samt att, då den risk, de löpa att blifva skadade, ej låter sig på förhand be

räknas och således icke heller kan läggas till grund för bestälnmande af

den lön, som bör tillkomma hvarje särskild befattning, jernvägens innehafvare

bör i regel ersätta timad skada, såvidt hon står att godtgöra.

Om man erkänner rigtigheten af detta resonnemang i det stora hela,

kan man ej undgå att gifva det vidsträcktare giltighet än blott i fråga om

jernvägsarbetare. Statistiken ådagalägger, att faran för olycksfall är större

inom en hel del andra yrken än vid jernvägstrafiker( och den dagliga er

farenheten gifver vid handen, att de förres aflöningsförhållanden vanligen

äro sämre än jernvägspersonalens. Arbetareförsäkringskomiten framhåller

ock i sitt utlåtande, att man ej, i motsats mot hvad den engelska doktrinen

åtminstone en tid lärt, kan antaga, att i arbetslönen i alln1änhet ingår ersätt

ning för risken att skadas i arbetet; och komit~n finner detta bestyrkt deraf,

att aflöningen, äfven under i öfrigt lika förhållanden, långt ifrån alltid stiger

med arbetets farlighet. Faran för att i ~rbetet skadas kunna eller vilja ej

parterna i allmänhet taga hänsyn till, då lönevilkoren uppgöras, och skulle

också, tillägger komiten, någon gång arbetslönen bereda den enskilde arbe

taren t,illfälle att sjelf trygga sig mot de ekonomiska vådorna af olycksfall i

arbetet, så gör han det icke. Det finnes" äfven i dessa senare fall intet annat

medel, om man vill sörja för, att den, som skadats i arbetet, eller hans anhöriga

verkligen skola erhålla godtgörelse och bevaras från nöd, än att på lagstift

ningens väg draga försorg om att dylik ersättning utgår.

Är n1an ense om nyttan ~ch behöfligheten af lagstiftningens ingripande

i .förevarande fråga, och detta har icke förnekats i något kulturland, så åter

står det mycket svårare spörjsmålet, hvilken väg den praktiske lagstiftaren

har att gå. Man har försökt tvänne, den ena, den som. kOlnmit till använd

ning i Schweiz och England, eller att ålägga vederbörande arbetsgifvare en

mer eller mindre omfattande privaträttslig ersättningsskyldighet, d. v. s. för

klara honom personligen skyldig att äfven i andra fall, än der de allmänna
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stadgandena om skadestånd kunna komma till tillälnpning, utgifva godtgörelse

till en i arbetet skadad arbetare eller hans anhöriga. Den andra är. den lllan

valt i Tyskland och Österrike och nu äfven föreslagit i Danmark eller att

anordna en lagstadgad försäkring för olycksfall i arbetet. Den första är

enklare, men också betydligt mera osäker för det mål, som afses, eller att

bereda arbetsklassen en pålitlig och varaktig hjelp. Såsom arbetareforsäk·

ringskomiten i sina motiv framhållit, kräfves för att med en dyli~ »ansvarig..

hetslag» nå ett lyckligt re~ultat, att man tydligt angifver, i hvilka fall arbets·

gifvaren är ersättningsskyldig; lemnar noggranna bestämmelser, om ersätt

ningens storlek vid olika påföljd af skada; sörjer för att ersättningsfrågorna

så snabbt som nlöjligt blifva afgjorda samt förebygger, att arbetsgifvarne

genom enskilda uppgörels~r med arbetarne undandraga dem den lagstadgade

godtgörelsen. Allt detta är emellertid bestämmelser, hvilka äro särdeles svåra

att träffa; och den svenska lagen om ansvarighet for skada vid jernvägsdrift

lemnar i detta afseende åtskilligt äfrigt att önska. Dessutom hänvisar en

dylik lag i sista hand till rättegångar mellan arbetsgifvare och arbetstagare.

Men det måste ju i stället vara angeläget att förebygga sådana och ej

onödigtvis skapa nya anledningar dertill. Slutligen är det ju i sjelfva verket

så, att, såsom man äfven framhöll under de franska kamrarnes öfverlägg~

ningar i hithörande ämnen, hvad man anser önskligast äfven under en

»Haftpflichtgesetz'» herravälde, är, att arbetarne blifvarförsäkraderför olycks-

fall. Men i så fall bör det i stället för att söka nå detta mål på en omväg

vara lämpligare att direkt föreskrifva, det arbetarne skola vara försäkrade.

Endast härigenom kan man ock bereda de ersättningsberättigade full trygghet

att utfå hvad dem tillkommer, likasom man förhindrar enskilda arbetsgifvare

att. undandraga sig sina skyldigheter och låter dem alla, hvar i sin mån,

vidkännas den börda, som vederbör. För den förståndige arbetsgifvaren

måste försäkringsutvägen väl alltid blifva den lämpligaste att i denna fråga

anlita, och att försäkringen är obligatorisk kan då icke gerna för honom

innebära några så synnerligt stora olägenheter.

Det är ock en obligatorisk rförsäkring arbetareförsäkringskomiten i

sitt beiänkande forordar. Huru komiten tänkt sig denna, är i korthet följande:

Personer, som äro anstälda såsom arbetare eller förmän hos arbets

gifvare i vissa farligare industrier, skola i och med sitt inträde i arbetet vara
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försäkrade. Försäkringen gäller utan någon åtgärd från arbetarens egen

sida. Det är arbetsgifvaren, som har att vidtaga de för försäkringen erfor-

derliga anmälningar samt betala premierna. Försummar han detta, drabbas;

han af de härför stadgade påföljder; men arbetaren lider ej något in

trång i sin rätt. Premierna skall arbetsgifvaren ensam vidkännas, men de'

skola i stället endast motsvara hvad som behöfves för sjelfva ersättningarnas!.

ej förvaltningskostnadens utgörande. Denna senare skall nämligen bestridas·

af det allmänna. Försäkringen skall ega rum i en af staten upprättad och.

bekostad anstalt.

Ersättning lemnas vid hvarje olycksfall i arbetet, så snart icke den"

som deraf träffats, uppsåtligen framkallat det, men skall till den skadade ej

utgå för de första 14 dagarna efter olycksfallet. Endast för olycksfall, som:

medfört längre tids sjukdom, invaliditet eller död, erhålles sålunda godtgörelse_

Hvad sjöfolket beträffar, hafva dock i dessa bestämmelser undantag gjorts i.

tvänne afseenden, nämligen dels så, att ersättning vägras ej blott. då den

skadade af uppsåt, utan äfven då han af groft vållande föranledt skadan"

dels ock att ersättning ej lemnas för öfvergående sjukdom, utan endast vid,

invaliditet och dödsfall.

Då olycksfall i arbetet träffat industriel arbetare, skall sådant af veder

börande arbetsgifvare eller arbetschef anmälas hos polismyndigheten i orten,.

som håller undersökning och insänder protokoll ~deröfver till försäkrings-o

anstalten, hvarefter denna ex officio bestämmer, hvilken ersättning skalllem-

nas. Den ersättningsberättigade behöfver således icke sjelf vidtaga någon~'

som helst åtgäl d. I fråga om SJ'qfolket deremot fordras enligt komitens för-

slag, att den, som gör anspråk på godtgörelse, sjelf gör ansökan härom. Väl

skall vid sjöfarten olycksfallet antecknas i skeppsdagboken eller, der sådan ~J

föres, i särskild förteckning, och undersökning äfven hållas af polismyndighet.

eller konsul i den hamn, der det först ske kan, men de upplysningar, som häri-

genom erhållas, hafva icke ansetts tillräckliga, att anstalten på dem utan

vidare skulle kunna tilldöma ersättning; och vederbörandes egen ansökan har'

så mycket hellre kunnat fordras, som ersättningen, såsom nämnts, ~r inskränkt

till invaliditets- och dödsfall.

Ersättningarna skola utgå i form af årliga räntor och utbetalas månads

vis genom försäkringsanstaltens ombud i orterna.



Granskar man närmare förslagets innehåll och först upptager till be

-handling frågan, beträffande hvilka industrier eller .yrken obligatorisk för-

-säkring för olycksfall i arbetet bör införas, kan det väl ej gerna nekas, att

'<let är svårt att uppdraga .1~å{}Ol~ gräns för hyilka skola falla' derinom och

hvilka derutom. Det är lika angeläget för en hvar arbetare, han må nu vara

=anstäld i en industri, der oly~ksfall oftare eller, mera sällan förekornIna, att,

'när olycksfall inträffar, vara tryggad mot de ekonomiska våd?rna deraf.

.Konseqvensen kräfver ock, det har erfarenheten från Tyskland redan visat,

.att, om man en gång genomfört en dylik försäkring för vissa yrken, den ut

-sträckes allt vidare. I det danska förslaget, hvarom förut nämnts, har man

~ått betydligt längre än i det svenska, i det man utom storindustrien

'upptagit såväl landtbruk och skogshåndtering som fiske och .handtverkerier

hland försäkringspligtiga näringar. Dessa senare saknas derelnot i den svenska

-arbetareförsäkringskomitens förslag, som egentligen blott afser den stora in-

-dustrien, såsom bruk, fabriker och fabriksmessigt drifna rörelser, grufdrift,

-sågverk, jernvägar, större husbyggnader samt sjöfarten. Komiten har be-

'räknat, att dess förslag omfattar omkring 200,000 personer; hvilket ju i och

för sig ej .är så litet, i synnerhet om man besinnar, att den frivilliga försäk-

Tingen för olycksfall i arbetet år 1887 ej omfattade mer än o~kring 12,000

'Personer i hithörande industrier.

Huruvida de begränsningar af försäkringspligten, komiten vidtagit, med

föra den fördelen för hvad de' sakna i konseqvens, att den obligatoriska för

'säkringen låter sig lättare till en början genomföras, kan här lemnas derhän ;

'men så mycket är gifvet, att är en gång grunden lagd, det är jemförelsevis

'lätt att utsträcka försäkringens fördelar äfven till andra yrken. Detta torde

1>1ifva ganska angeläget äJve,n af det skälet, att enl~gt komitens förslag, onl

,det blifver lag, icke alltid varder lätt att bestämma hvad som är försäkrings

pligtig rörelse eller icke. Hvad är t. ex. att hänföra till yrkesmessigt bedrifven

'flottning, till större husbyggnad o. s. v.? Komiten har sökt lösa dessa svå

Tigheter på det sätt, att försäkringsanstalten i hvarje särskildt fall eger afgöra,

thuruvida en rörelse är försäkringspligtig eller ej.

Vidare lnöter enligt komitens nuvarande förslag i praktiskt afseende

;ganska stora ojemnheter. Så är en murare, som arbetar ena dagen på en

'"mindre byggnad och den andra vid en större, i senare fallet försäkrad,' i det

112 1888 den 19 december.
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förra icke. Dessa och dylika olägenheter undvikas; i d~n mån försäkrings

pligten utsträckes.

Det kan ock anmärkas~ att man' redan nu i vissa faUgått skäligen

långt. Så skåll försäkringstvånget gälla hvarje aldrig så obetydlig uppsätt

ning af 'elektrisk ledning, likasom en hvar,som är anstäld· hos annan i skor~

stensfejareyrket. Till motvigt mot dessa oc~ dermed jemförliga bestämmelser

är emellertid stadgadt, 'att försäkringsanstalten eger, der faran för olycksfall

är ringa, befria rörelse eller del deraf från försäkringstvånget.

Försäkringen skall endast gälla personer, som äro i annans arbete,

denne andre lnå vara en enskild person, ett bolag, staten eller' en kommun.

Den gäller dessutom' personer, anstälda vid lots-,' post-~ tull- eller telegraf

verket. Den omfattar alla dylika personer, förmän så väl som vanliga ar

betare. I de tyska lagarne har man begränsat försäkringen till arbetare och

sådana förlnän, som icke hafva mer än 2,000 mark i årlig' arbetsförtjenst,

men en dylik begränsning har komiten icke velat i sitt förslag upptaga. Ena

handa mål vinner man genom den bestälnmelse, komiten vidtagit, att ersätt

ningen dock icke någonsin får beräknas å, högre årsaflöning" än 1,600

kronor.
lift

Försäkrade skola vara såväl nlän som qvinnor, inländska som utländska,

men utländingar utfå ej nödvändigtvis ersättning, om de lemna riket; ej heller

skall godtgörelse vid dödsfall utgå till deras efterlefvande, så vida dessa vid

tiden för olyck'sfalIet ej bodde här i riket.

Har konliten, på sätt förut nämnts, ansett sig böra begränsa den tvungna

försäkringen, har' den deremot velat lemnå såväl arbetsgifvare öfver hufvud

. 'öppet ått frivilligt försäkra sin personal, som ock enskilda' yrkesidkare eller

arbetare att' frivilligt försäkra sig sjelfva istatsanstalten; men äfven denna

försäkring är begränsad, så att den 'ej må förlora sin karakter af arbetare

försäkring.' Den får nämligen icke afse högre arbetsförtjenst för år än 1,600

kronor.

I .lagförslaget göres den skilnad mellan staten och öfriga' arbetsgifvare,

att de senare, de må vara bolag, kommuner eller' enskilda, skola vara pligtlga

att ingå försäkring i statsanstalten. Staten deremot har väl härtill befogenhet,

men ej skyldighet. 'Den får sjelf vara försäkringsgifvare. .Personer i statens

tjenst eller arbete afser' föreva'rande lagförslag dessutom endast, såvida de
8
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ej enligt annan författning redan ega rätt till minst lika stor godtgörelse vid

olycksfall i arbetet, som den lagförslaget upptager.

För försäkringens g:ennmförande har det icke här såsom i Tyskland

kunnat ifrågasättas att bilda föreningar mellan vederbörande arbetsgifvare

inom hvarje särskild industri, icke heller att såsom i Österrike upprätta för;.

säkringsanstalter för skilda delar af landet. Det föreslås deremot, att en ·för

hela riket gemensam anstalt skall anordnas med säte i Stockholm. ,En liknande

utväg har man valt i det danska förslaget.

Det torde falla af sigsjelft, att, om lagstiftningen inför ett mer eller

mindre vidsträckt försäkringstvång, staten nck måste sörja för, att möjlighet

finnes att fullgöra hvad sålunda ålägges. Någon fullständig och betryggande

möjlighet hä~för finn~s ej, utan att offentliga försäkringsanstalter i en eller

annan form bringas tiH stånd.·

,I ett samhälle, der staten drifver hvarjehanda industri, såsom jernvägs

trafik och bankrörelse, kan väl ej heller något i princip erinras mot att den

tager om hand försäkringsverksamhet. I sjelfva England drifver, såsom nämnts,

staten en dylik rörelse..

Men komiten har icke nöjt sig n;ed att föreslå, det en försäkringsanstalt

skall af staten upprättas; den hemställer äfven, att staten skall helt och hållet

bekosta dess förvaltning samt, hvad mera är, att försäkringen icke skall få

ega rum annorstädes än i statsanstalten. Förslaget afser således. att införa

hvad Ulan efter tysk terminologi kan kalla ej blott kassatvång utan äfven

tvångskassa.

Att samhället har intresse åf arbetares försäkring äfven för olycksfall i

arbetet, torde ej kunna bestridas; direkt h'ar samhället det, enär försäkringen

. åtminstone inågoil lnån kan lätta fattigvårdsbördan, och indirekt så· till vida

som den bidrager att skapa gynsamma vill{or för arbetarebefolkningen och der

med knyter·· deras intresse närmare samman med samhällsordningen. Att

staten derför bör bära kostnaden för denna försäkrings anordning, kan icke

anses obilligt. Härtill kan läggas det skälet, att, om ock ar~etsgifvarne böra

bestrida· kostnaderna för' sina arbetares och deras anhörigas godtgörelse vid

·olycksfall.· i arbetet, det dock ej bör åligga dem att utgöra mer än hvad er

sättningarna i och, för sig kräfva.'· Påbjuder staten försäkring för att· så

mycket bättre garantera de ersättningsberättigade hvad dem tillkommer,

1
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får den ock bestrida kostnaden för den förvaltning, som' med anledning

häraf uppstår.

Bekostar hu staten försäkringsanstaltens forvaltning, böra afgifterna till

densamma kunna ställa sig billigare än i privata anstalter, som hafva att

aflöna direktion och agenter samt" der de utgöras af aktiebolag, dessutom

bestå sina aktieegare vinst. Utan att soliditeten offras, bör derför någon

.verksam ,konkurrens, statsanstalten till ,förfång, icke från deras sida 'gerna

komma i fråga. Då man i allt fall, här liksom i' Tyskland och Österrike, icke

velat medgifva försäkring~ns ingående i privata anstalter, är det derför, att

då ock skulle fordras en vidtgående kontroll öfver dessas' solvens, och der

öfver att försäkringen oafbr~tet hälles vid makt; och detta låter' sig endåst

lTIed svårighet åstadkommas.

Ersättning på grund af den obligatoriska försäkringen skall, såsom ,forut

nämnts, utgå vid hvarje olycksfall i arbetet, det må hafva uppstått på ena

eller andra sättet, af ren våda, af en förmans eller arbetskamrats vållande.

Blott om den skadade sjelf uppsåtligen framkallat olyckan eller, hvad sjöfolk

beträffar, genom eget groft 'vållande förorsakat skadan, skall all ersättning

vara förverkad. Ser man saken från den synpunkten, att man bör hjelpa så

många som -möjligt, är det' naturligtvis angeläget att inskränka' de fall, der

ersättning förverkas. Det kan dock ej nekas, att det både från moralisk 9ch

ekonomisk synpunkt kan anses .ligga en obillighet deri, att en arbetare, som

af druckenhet eller öfverdåd framkallat en olycka, så att han deraf skadats,

men hvaraf kanske äfven många andra träffats, ej blott -skall gå fri från att

ersätta skadorna, ty det kan han mestadels icke, utan äfven sjelf få ersätt

ning på grund af en på hans arbetsgifvares bekostnad ingången försäkring.

Man kan i9ke häremot gerna invända, att en vårdslöshet är alltför ursäktlig,

ty här är icke tal om· annat än grqft vållande; och att konstatera, att sådant

.föreligger, låter sig i många fall göras med den största lätthet. Vid 'en offent

lig anstalt· torde man sannerligen ej heller' behöfva befara, att tillämpningen

af en regel, SOl11 påbjöde, att ersättning ej utginge så väl då den skadade åf

grof vårdslöshet som då han uppsåtligen förorsakat skadan, 'skulle blifva i

någon mån ,hårdhändt. Ett dylikt stadgande är vidtaget i det danska för

slaget, och åtminstone' synes det' vara berättigadt, hvad den af olycksfallet

sjelf träffade vidkommer, om j'egeln ock måhända ej bör utsträckas till hans
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efterlefvande anhöriga. Då komiten endast för sjöfolket föreslagit en dylik

bestämineIse, har den härför åberopat sjölagens bud) att, der den skadade

af eget groft vållande föranledt skadan, redaren -ej är pligtig bekosta hans sjuk

vård. Bibehålles ej motsvarande bestämmelse i fråga om försäkringen, skulle

sjöman, som saknar rätt till en mindre _förmån, likväl ega rätt till en större,

om han sjelf' vållat sig skada, -hvilket väl vore minst sagdt oegentligt.

I fråga om ersättningsbeloppen må här vidare nämnas, att d~ äro be

tydligt större än enligt det danska förslaget, men något mindre än i de tyska

lagarne. Till den, som blifvit - totalt invalid, utgå de med ett årligt belopp,

motsvarande 60 %af hans förutvarande årliga arbetsförtjenst, till efterlefvande

anhöriga utgå de- till make med 20 %, till hvarje barn under 15 år med 10 %,
dock tills~mmans högst med 50 % af den aflidnes årsaflöning. Ersättnin

garna skola lelnnas icke kapital en. gång för alla, utan i årliga räntor,

som utbetalas -månadsvis.

Vill man garantera, att ersättningsbeloppen icke bortslösas, utan verk

ligen komma att motsvara sitt ändamål, att lemna de behöfvande en säker

och pålitlig hjelp,- är ock den senare formen i allmänhet den, somt bör an

-vändas. I vissa fall kunna dock kapitalutbetalningar vara att föredraga ej

blott från försäkringsanstaltens utan äfven från den ersättningsberättigades

synpunkt. Komitens förslag medgifver ock sådan till enka, som gifter om sig.

Men äfven i andra fall kan det ifrågasättas, om icke en kapitalutbetalning-är

att förorda, så vid öfvergående skada och möjligen äfven vid partiel invali

ditet. Vill nlan: bibehålla- komitens förslag, att försäkringen i den- af staten

upprättade, hela riket omfattande anstalten skall afse äfven kortare tids sjuk

dom, torde ersättning i forIn af kapitaf blifva enda sättet att här komma

något så när till rätta.

Enligt komitens förslag skall godtgörelse på grund af försäkringen utgå

till den skadade, så snart skadan medför -oförmögenhet till arbete i längre- tid

än 14 dagar. Som bekant är det just den stora mängden af olycksfall, som

blott medför kortare tids sjukdom. - Komiten beräknar, att genom den af

komiten föreslagna -korta tiden af 14 dagar nära -40 %af alla olycksfallen

icke skola -·medföra rätt till ersättning. Och ju 11lera karenstiden utsträckes,

desto flera sådana smärre olycksfall -kommer man ifrån. Så -om' den be

stämmes -till 4 --veckor, -55 %af = samtliga olycksfall. .I --.Tyskland .är karens-

!f..
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tiden 13 veckor; i Österrike 4; i Danmark är den föreslagen att varda ·26

veckor. Besinnar man, att' enligt komitens' förslag det är ·en statsanstalt med

säte i Stockholm, som skall reglera alla dessa s~å skador i rikets olika delar,

att ersättning skall utgå månadsvis; huru' benägen den, som har rätt till un

derhåll, är att så länge som möjligt synas sjuk, såmt huru svårt det skall

blifva att h~rvidlag öfva nödig kontroll, må man väl "vara benägen både att

låta ersättnin~ för kortare tids sjukdom utgå i kapital på en gång som ock

att utsträcka karenstiden. Mot det senare göres då genast den invänd

ningen, att det dock är obilligt att ställa de många, som träffas af lindrigare

skador, utan hjelp, och att det vid svårare olycksfall'just är af vigt, "att hjelp

kommer genast för att möjligtvis förebygga, det skadan får en alltför elak

artad karakter. Ja väl, detta medgifves. Men hvad det" första skälet be

träffar, så är det ju ock öfver hufvud likaså obilligt" att den, som träffas

af en sjukdom, hvilken har sin grund uteslutande i arbetet, så snart ej hvad

nlan kallar olycksfall egt rum, icke får ersättning. Här är således alltid en

lucka att fylla. Hvad det andra s~älet angår, så är man ju do~k alltid nöd

sakad att vid olycksfallsförsäkringen bestämma någon kare~stid; <;>ch .då

kan ju denna försäkring i alla fall ej lemna den ögonblickliga hjelp, SOITI

mången gång är af nöden. Allt detta hänvisar enligt min tanke ~ill en

"obligatorisk sjukförsäkring såsom grundval för olycksfallsförsäkringen och

såsom komplement de,rtill. Då kan man ock utan obillighet utsträcka karens

tiden. Ja, det är en fråga, som torde förtjena att öfvervägas, om icke den

föreslagna statsanstaltens uppgift bör, äfven i, fråga om ind~striella arbetare

likasom för sjöfolket, inskränkas till att lemna försäkring endast för invalidi

tets- och dödsfall. Hela organisationen skulle då blifva betydligt enklare;

och detta är ett mål, som, om det utan större olägenheter kan vinnas, är

väl värdt att eftersträfva.

Ersättningarna äro af komiten 'föreslagna att utgå i förhålhinde till den

"skadades förutvarande årliga arbetsförtjenst; dock så att denna ej får sättas

högre än 1,600 eller lägre än 400 kronor. Det har väl, i synnerhet i Frank

rike, blifvit ifrågasatt, att ersättningarna borde vara lika för alla, oberoende

af personernas förra arbetsförtjenst, och har man härför '; åberopat, att ersätt

ningarna ju icke skola afse annat än att lemna den, som träffats af olycks

fall, eller hans anhöriga möjlighet att, oberoende häraf, anständigt försörja
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sig. Härtill skulle då icke behöfva göras nå~ot afseende å hvad arbetaren

förut förtjenat. Detta må så vara; men det kan dock ej nekas, att just lef

nadskostnaderna ej äro lika för alla. De vexla efter olika orter och lefnads

vanor. Men vill man, såsom sig bör, taga hä.nsyn till dessa olika förhållanden,

finnes säkerligen ej någon bättre utväg än att låta ersättningen .bestämmas

efter den skadades förutvarande arbetsförtjenst, om det ock lnå vara sant,

att detta i enstaka fall kan leda till vissa ojemnheter. Mot de af komiten

bestämda gränserna, 400 kronor såsoln minimum och 1,600 såsom. maximum,

torde dock kunna erinras, att det föga torde motsvara de verkliga förhållan

dena att bestämma dessa gränser lika för manliga och qvinliga arbetare och

att i synnerhet minimum 400 kronör är alldeles för högt för de senare.

I afseende å ersättningarna må här slutligen omnämnas, att man icke

såsom i de tyskalagarne kunnat sörja för läkenledel och läkarevård, utan

blott for penningehjelp. Det förra är emellertid ock ur flera synpunkter nöd

vändigt och hänvisar ytterligare på behofvet af en sjukförsäkring.

På detaljerna i organisationen af den föreslagna försäkringen medgifver

icke tiden att här närmare ingå. Naturligtvis måste vederbörande arbets

gifvar~ åläggas att lemna uppgifter och göra anmälningar, hvilka förefalla

besvärliga nog; men de kunna betydligt underlättas genom utfärdade blan

kettformulär. Jemför luan hvad de tyska hithörande lagarne fordra af indu

striidkaren i dessa hänseenden, skall man ock finna, att det svenska förslaget

är mycket moderat.

Den organisation,' komiten föreslagit för den s. k. riksförsäkringsanstalten

med dess styrelse, en större rådgifvande myndighet och ombud i hvarje

kommun, är tydligen ~eräknad på att ~nstalten skulle få större uppgifter på

arbetareförsäkringens område än blott och bart försäkring för olycksfall i

arbetet. In~kränkes anstaltens verksamhet endast till denna, kan naturligtvis

apparat.en göras betydligt mindre, och man torde sasom ombud i orterna

kunna betjena sig af redan befintliga administrativa myndigheter. I det danska

förslaget har man tänkt sig, att försäkringsanstaltens styrelse skulle bestå af

'en »Bestyrer», som tillika' skulle kunna ·vara inspektör öfver sjukkassorna,

samt två »Fuldmffigtige». Postverket och polismyndigheterna skulle i orterna

betjen~ anstalten.
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Besvär öfver anstaltens .beslut i ersättningsfråga. skola enligt det danska

förslaget gå till inrikesministeriet. Enligt det svenska .skola .de. handläggas

af' en särskild-sk,iljedomstol. Det torde kunna ifrågasättas, on1 icke detta är

temligen onödigt" då åt de intresserade parterna, arbetsgifvare och arbets

tagare, dock icke kunnat inrymmas något inflytande på skiljedomstolens sam- .'

mansättning, utan denna likasom försäkringsanstalten~ styrelse skall till

sättas af Kongl. Maj:1. Enklare vore det väl då att låta alla intressen, som

lnan anser böra beaktas, komma till tals redan vid ersättningsfr~ågans första

afgörande och att dervid sedermera får bero. Medgifver nlan rätt till apell,

torde det också vara- gifvet, att en hvar kommer att häraf begagna -sig, då

-han härför ej hehöfver vidkännas någon kostnad och han j~ alltid har möj

lighet att något vinna. Härigenom är äfven fältet öppnadt för en n1ängd

obehöriga tvister._ .

Af öfriga hithörande frågor torde det vara tillräckligt att här upptaga

den om kostnaden r/ör försäkringen och sättet för dess bärande.

Försäkring för olycksfall i arbetet må vara en aldrig så nyttig sak, kan

ej industrien bära dess omkostnader, bör det naturligtvis ej komma i fråga

att genom lagens tvång införa· den. Komiten har nu beräknat, att för de

industriella 3:rbetarne skulle årliga kostnaden i medeltal belöpa sig till 11
/ 4 %

af arbetslönen och för sjöfolk' till mellan 3 och 4 %af arbetslönen. Detta är

dock endast medelkostnaden ; i de särskilda fallen kommer den att för olika

industrier stiga deröfver. eller sjunka derunder. - Komiten har dock icke ansett

sig härom böra. lemna någon närmare utredning. Det beror naturligtvis i

sista hand på, huru~ de föreslagna farlighetsklasserna bestämmas. Från den

österrikiska lagen kan m,an hemta några jemförelsepunkter. Der är beräknadt,

att premien skulle utgöra för pappersfabriker .1,74 %af aflöningen, för kam

garnsfabriker 0,54 %och för maskinfabriker 2,2-8 %. Häraf torde så mycket

framgå, att icke äro bördorna större, än att de kunna mycket väl bäras.

De arbetsgifvare, som nu' frivilligt f!5rsäkra sin personal~ -få säkerligen derför

vidkännas högre aJgifter, ehuruväl den ersättning, som beredes, icke motsvarar

den, som vid den obligatoriska försäkringen afses. Tyngst blifva bördorna

.onekligen för .sjöfarten; och de varda för. vederbörande redare så mycket kän

barare, som dessa mera än andra arbetsgifvare stå ansigte mot ansigte med

den internationella konkurrensen. Det torde dock ej vara nler obefogadt för



svenska än för tyska förhållanden att antaga" det redarne utan större svårig- .

het kunna bestrida hithörande afgifter.

Enligt arbetareförsäkringskomitens förslag skola fqrsäkringsafgifter~a

erläggas af arbetsgifvaren i form af fasta qvartalspremier och utgå efter den

försäkrades aflöning och den farlighetsklass, dit rörelsen hör. Försäkringen

skall vara kollektiv, och de försäkrade personerna behöfva derför ej namn

gifvas, endast deras antal och aflöning uppgifvas.

Som bekant, har det förts en liflig strid onl, efter hvilken grund afgif

terna tili den obligatoriska olycksfallsförsäkringen böra' upptagas. Å ena

sidan har man hållit före, att här borde följas sanlma grundsats, som de

privata bolagen följa, eller att årligen upptaga så mycket, som erfordras för

att r,fullt betäcka ersättni~garna för de under året timade olycksfall. .Å andra

sidan har man drifvit den satsen, att en lagstadgad offentligrättslig försäk

ring är af helt annan art än den frivilliga privata; den förra. är af beständig

natur och· kan derför ordnas på ett annat sätt. D~t är för den tillräckligt~

om man årligen upptager hvad som under året behöfves. Detta senare

system eller det s. k. »Umlageverfahren» har man valt i de tyska lagarne

och äfven upptagit i det danska förslaget. Det är gifvet, att följden· af, detta

system blir, .att kostnaden för försäkringen under den första tiden ställer sig

så mycket lägre, men sedermera växer. Ersättningarna skola nämligen utgå

i form af årliga räntor, och under den första tiden kräfvas blott ta sådana;

men antalet· växer, till dess. en gång jemnvigt inträder mella~ bortfallande'

gamla och tillkolnmande nya årsräntor. Enligt en tablå, som bifogats det öster

rikiska lagförslaget, skulle. de båda systenlen ställa sig sålunda, att om den

fasta årspremien för hvarje arbetare utgjorde 3,39 öre, skulle enligt »Dmlage

verfahren.» första året behöfva utdebiteras för en hvar arbetare 15 öre, tionde

året 2 kr. 26 öre, sjuttonde året lika mycket som den fasta premien eller 3

kr. 39 öre och det nittioförsta året, då. jemvigtsförhållandet inträdt, ända till 5

kr. 75 öre. Det senare systemet skulle så]edes på längden ställa sig betydligt

dyrare.' Härmed må vara huru som helst. Säkert är, att den lättnad, .som

till en början vinnes, får framtiden betala. ITör att icke göra skilnaden alltför

stor, har man ock både i Tyskland och i det danska förslaget vidtagit. den

åtgärden att uppbära extra tillägg ,under de första elfva åren att deraf .bilda

.en reservfond.

120 1888 den 19 december.
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Det är ,tydligt, att, hvad man afser med »Umlageverfahren» eller utde

biteringsförfarandet, är att lätta den obligatoriska försäkringens införande;.

och man åberopar såsom ett särdeles behjertansvärdt skäl nödvändigheten att.

låta industrien få tid 'på sig att vänja sig och marknaden vid de nya på

lagorna. Härjemte får man höra, att det statistiska grundlaget för en obliga-,

torisk försäkring för olycksfall i arbetet icke är sådant, att man derpå kan..

bygga ett tillförlitligt uppgörande af fasta premier.

Det svenska förslaget likasom den österrikiska lagen har dock, syne~·

det mig, med fog utgått derifrån, att ifrågavarande afgifter icke äro större, än

att de genast kunna utgå enligt »täckningsförfarandet» eller det system, att de'

. premier, som för år erläggas, skola fullt betäcka samtliga de, äfv/en framtida.

utgifter, som årligen inträffande olycksfall medföra. petta torde ock vara.

det enda med full rättvisa öfverensstämlnand~ och är så mycket mer att för

orda, som det ensamt möjliggör, att, om i -ett eller annat afseende. försäkrin

gens organis~tion framdeles behöfver ändras om, detta utan olägenhet kan

ske, då fond~r finnas, som motsvara ersättning.sbeloppen för tilnade olycks

fall. Anser m.an nu, att det statistiska grundlaget icke är tillräckligt säkert.

att derpå fota en anordning med fasta premier, hvilken åsigt dock torde vara,

öfverdrifven, står ju den utvägen öppen att årligen uttaxera afgifterna. Men

uttaxeringen skulle då motsvara hvad som erfordras för att bära äfven de

fralntida bördorna af under året timade olycksfall. Genonl en sådan utdebi

tering blefve väl afgifterna vexlande och den formcinen, som fasta premier

medföra, att arbetsgifvaren på förhand vet, huru mycket han skall betala,

ginge förlorad. Men å andra sidan vunnes den beaktansvärda fördelen, att

en hvar industriidkare finge mera omedelbar känning af, om flere eller färre

olycksfall inträffade, och derigenom tilläfventyrs gjordes mera intresserad i

att söka förebygga sådana.

_Det senare intresset söker arbetareförsäkringskomitens förslag att till

godose genom föreskrifter om inspektion öfver försäkringspligtiga rörelser,

och derorri att de, som ej hafva det väl bestäldt i fråga om skyddsåtgärdert

kunna uppflyttas i högre farlighetsklass sanlt derigenom få vidkännas högre

premier. Något för~]ag .till de försäkringspligtiga rörelsernas indelning i far

lighetsklasser ·har komiten ej framlagt. I det danska förslaget har man tänkt

sig, att jordbruk och skogsskötsel skola bilda en farlighetsklass, der afgifterna



122 ·1888 den 19 december.

'!

utgå efter »hartkorn », sjöfarten och fisket en, samt öfriga försäkring~pligtiga

rörelser eller de till den egentliga inqustrien hörande indelas i tre farlighets

.klasser.

Icke mindre omtvistadt än sättet, hvarpå afgifterna skulle utgå, efter

'»Umlage» eller »Deckung», ha.r det spörsmålet varit, hvem skall betala af

gifterna, arbetsgifvaren ensam eller arbetare och arbetsgifvare i förening.

.Man synes dock alhnänt hafva stannat vid det förra alternativet. Endast i

-Österrike skola arbetarne sjelfva vidkännas 10 %af premierna. Det är dock

att märka, att enligt de tyska lagarne arbetarne genom sjukkassorna, till

hvilka de till större delen bidra.ga, bära en del af olycksfallsförsäkringens

tunga. I och för sig torde det icke vara så mycket att häremot erinra, då

'man dock ej kan blunda för det faktum, att många olycksfall uppstå genom

arbetarnes eget oursäktliga våll.ande; men skola de bidraga, är det i alla afse

-enden lämpligare, att detta sker derigenom, att deras sjukkassor få under

viss kortare tid draga försorg om den, som träffats af ett olycksfall. Häri

;genom få de ett direkt intresse i att olycksfall förebyggas, och att, der de

tima, sjukdomen ej öfver höfvan förlänges. Genom den kontroll, de så kunna

utöfva, vinnas ovärderliga fördelar äfven för' den egentliga olycksfallsförsäk

ringen. Att deremot låta arbetarne direkt bidraga till premierna för olycks

:fallsförsäkringen är säkerligen ganska opraktiskt och ändamålslöst.

Lägger Iuan då dessa· afgifter .uteslutande på arbetsgifvaren, uppstår

frågan: »kommer denne ock j sista hand att bära den; kan han ej i sin tur

vältra den öfver på arbetarne genom afdrag å arbetslönen?» Jo, visserligen.

Men. detta är' dock fögå sannolikt. Att göra ett. eller annat öres afdrag på

en gång faststälda dagspenningar, kommer säkerligen ej i fråga; och om, vid

sjelfva löneafsluten försäkringsafgifterna tagas med i beräkningen, kan blifva

"tvifvelaktigt nog, då de i jemförelse med andra .faktorer, som på lönen in

verka, äro af så under~rdnad arLÅtminstone till en början får väl derför

;arbetsgifvaren· sjelf vidkännas· afgifterna, med· den mÖj·lighet, sQ~ honom kan

stå öppen, att i den producerade varans pris taga igen äfven dessa likasorn

.andra omkostnader för produktionen.

Här· har endast en del hufvudpunkter, hvilka äro att beakta vid frå

gan om en obligatorisk .. försäkring för olycksfall i arbetet, kunnat upptagas,

och endast de· allra· allmännaste ·dragen af dem kunnat angifvas. Sjelfva huf-
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vudfrågan är: »är det af behofvet påkalladt, att en dylik försäkring kOIYlmer

till stånd; och hvad betydelse och ställning intager densamma?» l?ör den,

som anser, att samhället genom den allmänna fattigvården tillräckligt sörjer

för de hjelphehöfvande och att något ej är att erinra mot att till den i sista

hand hänvisas jemväl det industriella arbetets offer, är· det sjelfklart, att' an- ,

ordnandet af en obligatorisk försäkring synes alldeles öfverflödig. Måste man

deremot, och det göra väl de flesta, erkänna, att fattigvårdens .hjelp här i

synnerhet är otillfredsställande och en förhatlig utväg samt att det icke bör

.vara hela samhällets sak att på detta sätt bära en del af de ekonomiska för

luster, produktionens drifvande medfört, helsar n1an naturligtvis med glädje

en utväg att bereda arbetets invalider och deras anhöriga en bättre och vär

digare hjelp samt på ett rättvisare sätt. Obligatorisk försäkring för olycks

fall i arbetet innebär nu, att af arbetets afkastning en del afsättes för att

vid dylika olycksfall lemna arbetaren och hans anhöriga en skälig godtgörelse.

Denna försäkring är ett led i de åtgärder, som afse att för kroppsarbetarnes

stora klass mildra en af de största olägenheter, hvarför de äro utsatta,

eller osäkerheten i deras ställning och såmedelst äfven höja intresset och

kraften till arbete för framtideQ. Olycksfallsförsäkringen ensam kan väl icke

härvid göra till fyllest. Att den i frälnsta rummet ådragit sig lagstiftningens

upp~ärksamhet, kan historiskt förklaras och tilläfventyrs' äfven juridiskt för-
}

i
svttras; n1en redan om man ställer sig på den ståndpunkt, som nämnda för-

säkringsgren torde hafva ~tt tacka för sin tillkomst, eller att arbetets afkast

ning bör bereda arbetaren ersättning för de skador, hvaraf han under ar

betet drabbats, kan man icke undgå att dit· räkna äfven en hel del sjukdoms

fall, som icke hafva sin grund i hvad man kallat olycksfall i arbetet, men

likaväl som de senare äro af arbetet sjelft fraInkallade. Det kan då icke

vara annat än i viss lnån inkonseqvent att bereda godtgörelse vid olycks

fall och ej vid sjukdom,' son} orsakat.s af arbetet. Praktiskt taget kan det

också mången gång vara svårt att skilja dem emellan. Det är. således enligt

min tanke gifvet, att en sjukförsäkring är ett nödvändigt komplement till en

försäkring för olycksfall i arbetet. Att den i hög grad underlättar, ja, kanske

är rent af nödvändig för den senares praktiska anordning, är förut framhållet.

Inför man hos oss en obligatorisk försäkring för olycksfåll i arbetet, vore det

eget, om man trodde sig på frivillighetens väg kunna nå några nämnvärda
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resultat i fråga om försäkriilg för sjukdom. Erfarenheten hittills tyder väl

knappast derpå, så i det hela fåtaliga med ringa antal medlemmar och illa

organiserade som de enskilda sjukkassorna äro. Att obligatoriska sjukkassor,

som förvaltas af medlemmarne sjelfva, skulle, såsom man förebär, mindre

befordra medlemmarnes uppfostran till allmän anda och eljest medföra gagn

i moraliskt hänseende än fria kassor, torde, äfven om det hölle streck, icke

böra vara i. frågan afgörande.

lVlen vidgar man blicken mera, är det ej blott för sjukdom, för invali

ditet och dödsfall, hvilka -hafva sin grund i olycksfall i arbetet, af vigt, att..

arbetarne blifva försäkrade. Likasom en sjukförsäkring bör omfatta all slags

sjukdom, den må hafva sin grund i arbetet eller ej, så är det för arbetaren

angeläget att vara försäkrad för invaliditet, den må här\eda sig af olycksfall

i eller utom arbetet eller af andra orsaker, i synnerhet ålderdom. För ar

betarens oförsörjda anhöriga är det af vigt att hafva sig underhåll tillförsäk

radt vid husfadrens död, denna må härleda sig af olycksfall i eller utom ar

betet eller af andra orsaker. Här föreligga således på detta område många

och stora uppgifter att lösa, om man ,vill med det moderna försäkrings

väsendet, som hjelpmedel förbättra de arbetande klassernas vilkor. Allt

kan icke vinnas i ett slag. Men man bör se till, att det 'helas samn1anhang

och betydelse är klar, så att icke en saks ordnande lägger hinder i vägen

för de öfrigas. Att ~nan icke kan nå målet att hjelpa det stora flertalet

utan att anlita lagens tvång är. enligt min tanke alldeles uppenbart; men detta

får ej afskräcka, om målet är eftersträfvansvärdt, ja, kanske för samhällets

bestånd nödvändigt. Ett· dylikt tvång bör väl ej heller stöta på ett principielt

motstånd i ett. samhälle, som erkänner" t. ex. skoltvånget. »Likasom skol

tvånget frigör från okunnighetens träldom, befriar försäkringstvånget från

trögheten ,och likg~ltigheten' att sörja för sig sjelf och de sina». Det sprider

försäkringsväsendets välgerningar till befolkningens djupaste lager och hindrar,

att försäkringen blir en 'välgerning blott för de mera välmående samt dy..

medelst ett. nytt medel att vidga. klyftan' mellan fattiga och rika. Ett talande

bevis är', ock, att mo~ståndet mot försäkringstvånget i den' tyska riksdagen

mer och mer förstummats. ,En dess ledamot" sjelf stor arbetsgifvare och förr

motstån~are till - obligat?risk arbetareförsäkring, har ock nyligen uttalat, att

en 'hvar, som står midt uppe ~ det praktis~a lifvet och ser, huru beklagans-



Om obligatorisk försäkring' för olycksfall i arbetet m. m. 125

värdt litet man ernår på frivillighetens väg, måste omfatta, principen af ett

lagstadgadt försäkringstvång*). Att vid dess genomförande, äfven om det

blott afser "sjukdom och' olycksfall, stora svårigheter mota, och att, om det

utsträckes äfven till ålderdom och all slags invaliditet, betydliga offer kräfvas

af så väl individerna som samhället, är uppenbart; men att dessa svårigheter ""

kunna med god vilja öfvervinnas och dessa offer bäras, det bör ock vara

gifvet. Detta visar, utom annat, exemplet från Tyskland och Österrike.

I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Disponenten AlnIström : Om jag icke missuppfattade den ärade

referenten, yttrade han, att det vore önskvärdt, om försäkringen kunde träda

i kraft vid invaliditet och dödsfall. Stockholms fabriksförening har uttalat

alldeles samma åsigt~ hvilken tyckes vara något afvikande från komitens för

slag i detta afseende'. För min del får jag bekänna, att jag gerna skulle se

en olycksfallsförsäkring komma till stånd, och jag har med ledsnad sett, att

komiten, då den framstält sitt förslag, skjutit alltför mycket öfver målet. Den

har nämligen velat utsträcka försäkringen så långt, att deraf ovilkorligen måste

följa en högst dyrbar och invecklad styrelse, hvarföre någon utsigt att på detta

sätt få denna fråga löst enligt min tanke icke förefinnes.

Jag ber att få "påminna, att komitens förslag omfattar: 1:0) en riksför

säkringsanstalt, bestående af omkring 25 personer; 2:0) en nämnd af 6 per

soner; som skall bestämn1a ersättningens belopp och 3:0) ett råd af 18 leda

möter, som" skall öfvervaka, att vederbörande fullgöra sina skyldigheter. För

slaget innehöll vidare, att hvarje kOlllmun i riket skall utse ett eller flere om

bud, dock med rättighet för flera kommuner att slå sig tillsammans. Vidare

skall det finnas inspektörer, som öfvervaka och tillse, att de gifna föreskrif

terna om arbetarnes skydd under arbetet efterlefvas.

Af komitens statistiska utredning framgår, att af 5,800 olycksfall, som

förekommi~, endast 1,200 medfört större eller mindre grad af invaliditet eller

dödsfall. "Antalet sjukdagar har" för de förra uppgått till omkring 170,000 och

för de senare till omkring 32,000, hvilket naturligtvis är en betydlig förI?insk

ning uti sjelfva arbetet.

- .
* Oechelhäuser, »die Arbeiterfrage».
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Det är en. annan omständighet, som är- minst lika vigtig. -Det torde

icke lnöta synnerligen stora svårigheter att konstatera invaliditet i högre eller

lägre grad, men erfarenheten -från nu befintliga sjukkassor har visat, att det

blir ganska svårt att bestämma, när en person kan anses vara så befriad

från sjukdomen, .att hans rättighet till ersättning från sjukkassan bör upphöra.

De nuvarande sjukkassorna söka- åstadkomma en så sträng kontroll som är

möjligt, hvilket sker derigenom, att de utse förtroendemän, som vaka öfver

att icke någon på orätt sätt tillskansar sig sjukhjelp. Denna kontroll skulle

enligt min tanke icke blifva så verksam, om staten skulle befatta sig med

öfvergående skador. Frestelsen att föregifva sjukdom skulle blifva alltför stOf.

Jag tror derföre, i likhet med referenten, att det klokaste vore, om komiten

inskränk~e sitt förslag dertill, att försäkringen skulle gälla endast vid invali

ditet.och dödsfall; i öfriga fall skulle ersättning eller sjukhjelp utgå från sj uk

kassorna, eller ock åstadkommas genom arbetsgifvar~ns försorg, antingen

genom försäkring i de allmänna kassorna eller lifförsäkringsanstalterna. Genom

en- sådan bestämmelse skulle man vinna något, som jag för min del anser

vara lika vigtigt som sjelfva olycksfallsförsäkringen, man skulle nämligen få

en obligatorisk sjukdomsförsäkring, som enligt min tanke skulle verka till

större nytta och medföra bättre resultat än en olycksfallsförsäkring.

Referenten yttrade vidare beträffande den del af förslaget, SOln afser

sky~det för arbetarne -under sjelfva arbetet, att man, ifall någonting skulle

vinnas, ansett såsom ett oeftergifligt vilkor, att s: k. inspektörer blifva tillsatta.

Dessa inspektörer hade man tänkt sig endast såsom ett slags rådgifvare åt

sjelfva arbetsgifvarne och såsom vägledare åt desse i och för vidtagande af

åtgärder, hvilka led~ till arbetarnes bästa. Förslaget innehåller äfven den

bestämIneIsen, att inspektörerna ega lemna arbetsgifvaren anvisning rörande

vidtagandet af åtgärder till skydd för arbetar~es lif och helsa. Försummar

arbetsgifvaren detta, eger inspektören anmäla honom inför Konungens Befall

ningshafvande, som, sedan arbetsgifvaren blifvit hörd och utan att sakkunnig

myndighet afgifvit utlåtande i saken, kan ålägga arbetsgifvaren böter ända

till 500 kronor och dessutom förpligta honom att vidtaga den föreskrifna

åtgärden, med risk att, om den icke inom en viss tid -utföres, få den verk

stäld genoln polismyndighetens försorg.

Inspektörens rättighet att lemna anvisning -är således icke så oskyldig
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som det synes framgå af referentens yttrande. Konungens Befallningshaf..·

vande kan nämligen uti en fråga, i hvilken den vanligtvis icke eger någon'

sakkännedom, ålägga en arbetsgifvare att vidtaga åtgärder, som kunna för

honom medföra stora förluster, ja, t. o. m. ruinera honom. Det är emot

denna bestämmelse, som så väl ingeniörsföreningen som Stockholms fabriks-

förening och kommerskollegium velat inlägga en bestämd gensaga. Dessa,

hafva yrkat, att, innan Konungens Befallningshafvande ådömer någon arbets-

gifvare ansvar, en nämnd af sakkunnige' personer skall yttra sig öfver den

föreslagna åtgärdens nödvändighet och nytta äfvensom möjligheten .att utföra.

densamma.. Jag tror för min del, att en inspektion visserligen bör komma·

till stånd, men jag anser på samma gång det vara nödvändigt, att en nämnd

af sakkunnige personer bör inrättas i och för bedömandet af de vidtagna.

åtgärderna m. m. I annat fall komma samtlige arbetsgifvare i en alltför'

ber.oende ställning till Konungens' Befallningshafvande, en ställning, hvil

ken vi här i Sverige icke äro vana vid. Det är visserligen sant, att med'_

den humana anda, som hos dessa myndigheter· gjort sig gällande, man icke'

har att befara några svårare misshugg i dessa afseenden, men det kan dock:

ske, äfven om afsigten är den bästa. För att förekornIna detta, skulle det.

åligga en sakkunnig myndighet att yttra sig öfver hvad inspektören föreslagit,.

innan någon 'dom fälles.

Hvad sjelfva inspektionen beträffar, skulle jag icke hafva något emot att

antaga komitens förslag, om jag bara, visste, hvarifrån dessa inspektörer skola,

tagas. Jag trotsar komiten att kunna lemna ett önskvärdt svar härutinnan~

Det finnes en -näring i vårt land, jernhandteringen, som vunnit en sådan be-

tydenhet, att för denna erfordras en inspektör med både teoretiska och prak-

tiska kunskaper. Detta torde dock icke vara så lätt att åstadkoIQ.ma. Det

är för en sådan person _icke tillräckligt att ega endast teoretiska insigter.

Han måste äfven hafva kännedom om de olika vilkoren för näringslifvet, för'

att kunna bedöma hvad som' i -det ena eller andra -fallet är -möjligt att åstad-
t

komma. Han skall· äfv€n kunna afgöra, huruvida det ligger inom arbetsgif~,

varens ekonomiska -möjlighet' att göra de förbättringar" som för arbetarnes

skydd ansetts' böra vidtagas~ Det -finnes enligt min tanke för närvarande'

icke någon, som eger sådana kunskaper. De måste genom en, lång erfaren

het förvärfvas. Det förefaller mig derför, som man skulle kunna begagna sig:
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:af den nuvarande lagstiftningen. Helsovårdsstadgan lemnar helsovårdsnämn

,den en ganska stor makt och myndighet att granska och besluta rörande

inrättandet af, fabriker och vidtagandet af de sanitära åtgärder, 'som inolll

-desamma anses nödvändiga. Det synes mig, som om 'en instruktion skulle

kunna lemnas helsovårdsnämnden om det sätt~ hvarpå en inspektion af fabri

]{er och verkstäder skulle utöfvas. Denna inspektion 'skulle enligt min tanke

'verkställas af två personer, en stadigvarande inspektör och en yrkesidkare,

.den senare vald för en viss tid. .Derigenom skulle mycket vinnas till arbe

tarnes och äfven arbetsgifvarnes bästa och många anledningar till obehag

'undanrödjas.

Herr Generalkonsulen FränckeI: Då meningarna synas vara delade, huru

'långt en olycksfallsförsäkring skall sträcka sig, har jag begärt ordet för att

'yttra några ord med anledning af den siste talarens yttrande, hvaruti jag icke

-kan instämma.

En olycksfallsförsäkring, som endast beredes för total invaliditet eller

-dödsfall, ,är enligt min tanke endast en förstucken fattigvård. Det för indu-

-strien vigtigaste är naturligtvis att åt densamma räddas en skicklig arbetare,

-om denne ådragit sig en öfvergående skada. Vill man dessutom gagna arbe-

·ta~en sjelf, måste man i första hand taga vård just om den öfvergående ska

·-dan. Det kan vara, att kOlniten i sitt förslag gått något för långt, då den

.ill1Sett sjukhjelp böra utbetalas efter en sjukdom i endast 14 dagar. Denna

-s. k. karenstid kan och bör enligt min tanke ,u!sträckas. Att endast för

"säkra arbetare för total invaliditet är' detsamma som att icke alls försäkra

,,(lem. Det har sagts, att man icke vill införa en olycksfallsförsäkring för öfver

:-gående skador, emed~nkostnaderna skulle blifva för stora. Dessa kostnader

har man enligt min tanke 'gripit alldeles ur luften. Kontrollen skulle icke

blifva så svår; som man' förestält sig. Mig synes derför, att om man vill

··skydda arbetarne. emot olycksfall i arbetet, måste man taga lned i räkningen
....

Jäfven de öfvergående 'och små skadorna. De kostnader, son1 en försäkring

-för öfvergående skador medför, äro så små, att de icke ens kunna jemföras

'med de kostnader, som uppkomma för försäkring vid total invaliditet och

,dödsfall. Ja'g tror derför, att man gifver ett svårt hugg åt olycksfallsförsäk

'.'ringen såsom sådan, om nian icke vill bereda arbetaren ersättning äfven



Om oblig-atorisk Wrsakring- fOr olycksrall i arbetcl m, m. 129

fOr OfYcrgllende skador. Hvad man nu giort fOr dem hal' dn. endast varil

Va pappereL

Betraffande fr1l.gan om inspektionen oeh mojlighelen aU ersiitta denna

med hclsovards· oeh kommunalnamnd, sa viii jag haniora deUa derlill, att

man da vill, sa aU saga, stryka eU slreck Mver hela lagen_ Enligt min lanke

oar en olycksfallsiorsakring utan andamlll, om man ieke tillsel', aU densamma

~rterlefves, hvilkel icke kommer alt ske, sA vida den icke stodjer sig pa en

verkligt duglig inspektion. Ett motstand emot densamma kan harleda sig

-endasl fran sadana arbelsgifvare, som hafva att frukta fOr en inspektion, Ell

:arbelsgifvare, som sjeif sorjer ror alt skyddsatgarder vidlagas fOr arbelarnc,

bar enligt min lankc icke nllgonling att frukta af en inspektion. Viii man

saledes rorandl'a denna lag derhiin, aU man i st. f. at en inspektion Mver

lemnar detta arbete III helsovll.rds- oeh kommunalnlimnden, harman gifvit

-<lenna lag samma hugg, som trliffade lagell om minderarigas anvlindande i

fabriker. Jag anser derror, aU, om deona lag skall fd den nytta, sam man

.-afseU med densamma, det iiI' nodviindigl alt iniora en imlpektion, som Hilser,

.all lagen efterlefves.

Hvad kompetensen hos inspeklorerna betriiffar, tror jag fOr min del, aU

'<let icke hal' sa val SOlll i andra lander skall vara svArt aU erhAlla dertill

~amp1iga pel'soncl'. Jag kan derfore icke nog pApeka nodvandighelen af alt,

i fall man en gAng vill genomfOl'a denna lag, densamma matte komma aU

forbindas med en s. k. fabriksinspeklioll,

Herr Disponenten Almstrom: Jag bel' aU ffi fasta uppmarksamheten

derpA, alt jag ieke yUrade mig fOr borllagandet af fOrsakring fOr invaliditel.

~'ag i.inskade tvlirtam, aU fOrsakrillgen sku lie bibehAllas fOr olycksfall, som

medfora dOd eller fullstiindig eller tillfallig invalidilcL Jag ansAg vidarc, all

.ijfverga€!lde skada hoI' betl'aktas pa samma satt sam 1i.dragen sjukdom, lwar

fOr ersiittning bor ulga ur sjukkassorna, hvilka jag anser bora vara obliga

(oriska. Om oeksA icke ::leUa forekommer, ansel' jag man hOI' begagna till

rlillel aU f~ uttaladt derom i sladgarna. Jag ansel', aU man derigenom skaffar

arbetaren en slOrre oeh reelal'e fOrman an den komiten velat hereda dem

'Ceh afven herr Frapekel forol'dat. Jag vill vidare fasla uppmarksamheten

.derpa, aU den tyska lagstiftnin~en, efter hvilken komiten framla~t siU forslag,
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ehuru något modifieradt, innehåller den bestämmelsen, att först efter 13 ,veckor

utgår någon ersättning från riksförsäkringsanstalten. Detta stadgande inneb~r'

ovilkorligen, att öfvergående skada icke skall af försäkringsanstalten ersättas ..

Enligt den tyska lagen har af 4,,500 fall af öfvergående skada ersättning 1em-

nats endast för 225.

,Hvad beträffar inspektionen,' fästade herr Fränckel uppmärksamheten·

derp.~, att min' åsigt vore, att en sådan skulle finnas, men att den skulle'

anordnas på ett annat sätt. Den skulle nämligen läggas ,i hand på helso-

vårdsnälnnden, sonl skulle få en instruktion, på grund af hvi~ken denna nämnd

skulle, kunna tillsätta en inspektion. Herr Frä,nckel borde dock ,veta, att

, fabriksidkarne og~rna underkasta: sig en inspektion utaf en person, som de'

icke anse vara hemmastadd i näringslifvets fårhållanden.

Hvad herr Fränckel yttrade OIn lagen för minderårigas användande, i.

fabriker, så föll denna lag ,derför, att man motsatte sig inspektörerna. Jag

vill dock påminna mig, att en utaf de ifrigaste motståndarena till dessa inspek-

törer var just herr Fränckel sjelf.

Herr v. Häradshöfdingen Östberg: Jag skall be att 111ed några ord'

få bemöta den förste ärade, talarens anförande.

Hvad först 'beträffar hans anmärkning, att i arbetareförsäkringskolllitens:

förslag 'är upptagen en alltför vidlyftig organisation för den föreslagna försäk-·

ringens genomfårande, torde det vara tillrä~kligt att erinra, hurusom komitell

vid uppgörandet af sitt förslag tydligen förutsatt, att försäkringsanstalten

skulle få att befatta sig äfven lTIed ålderdolTIsförsäkring. Att komiten skulle:

f6reslagit en så vidlyftig apparat endast för olycksfallsförsäkring, kan v,äl

icke falla någon in.

Vidkommande det, som, anfö~des om sjukförsäkringens betydelse, har

jag redan i föredraget tillräckligt angifvit min ståndpunkt derutinnan; och

denna tyckes i det hela vara densamma sonl ·den herr Almström nu intagit.:

Jag vill dock begagna tillfället att här tillägga fåljande. Alla kunna ju vara

ense derom att, skall en försäkring för olycksfall i arbetet blifva effektiv,:

bör den ornfatta alla skador, antingen dessa ,medföra öfvergående men, inv~~

liditet eller död. Frågan är blott, huru saken skal\ i praktiskt -afseende·

ordnas. För nlin del tror jag det vara lämpligast att hänvisa de skador, ~om,
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:lenast medföra k<;>rtare tids 111e·n eller sjukdom till sjukkassoi'. En annan

ppfattning kan emellertid äfven låta försvara sig; nämligen att försäkrings~·

rlstalten for olycksfall skall taga hand om äfven de smärre skadorna och

id svårare olycksfall ·lemna hjelp jemväl under sjukdomstiden. Med hänsyn

Il denna uppgift har arbetareförsäkringskomiten bestän1t den s. k. karells

den eller den tid, under hvilken ersättning på grund af olycksfallsförsäk

~ngen ej utgår, till endast fjorton dagar, äfvensom komiten velat ålägga

ederbörande arbetsgifvare att, om så behöfdes, lemna den skadade sjukvård

nder nämnda tid eller de första fjorton· dagarne efter olycksfallet.

Hvad slutligen angår den s. k. fabriksinspektionen, vid hvilken herr

lImström längst ·uppehöll sig och mot hvilken han ifrigast rigtade sina an

lärkningar~ så är· till början gifvet, att denna icke står i något oskiljaktigt

amband med en försäkring för olycksfall i arbetet. .Den har ock allestädes

lförts före och oberoende af denna. Den ställning inspektörerna intaga är

skilda länder något olika; men någon exekutiv myndighet, ej blott en råd

ifvande stämma måste inspektörerna besitta, onl de skola kunna ·vara till

lågot gagn. Om hos oss Konungens Befallningshafvande bör vara den myn

lighet, som har att döma emellan arbetsgifvarne och fabriksinspektörerna,

lerom kunna väl lneningarna vara. delade; nlen det torde vara svårt att

tnna någon annan. Örver Konungens Befallningshafvandes beslut står det

Laturligtvis för öfrigt arbetsgifvaren fritt' att bes~ära sig. ~os Kong!. Maj:t, så

ltt hans beroende .af Konungens Befallningshafvande icke kan blifva så stort

lom lnan velat påstå.

Hvarför det just hos oss skulle möta så synnerligen stora svårigheter

ltt finna lämpliga personer till inspektörer, är svårt .att inse.. I England

'. ex. söker man icke att till inspektörer erhålla teoretiskt fackbildade per

;oner, utan sådana SOIU hafva en vaken blick för lifvets .praktiska förhål

anden. De speciella jnsigterna hafva befunnits icke vara så s·ynnerligen af

löden. .Man har också i nämnda land tagit inspektörer ur arbetarnes eget

ed, och lnan har funnit sig väl deraf. Jag kan slutligen icke heller före

5tälla mig, att en fabriksinspektion, om en sådan hos oss kommer till stånd,

,kulle blifva förhatlig, utan tror tvärtom, att det här i Sverige kommer att.

6å SOlU i Schweiz och Österrike, der man .numera erkänner, att den misstro,

man i början hyste till denna institution, var fullkomligt ogrundad.
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Herr Ingeniören Sebenius: Det föreliggande försla~et angifver den s. k..

karenstiden till 14 dagar. Skall försäkringsanstalten' efter denna korta tid,

utbetala sjukhjelp, kan jag icke fatta,' huru en sådan anstalt skall .vara -be-

skaffad för att kunna förhindra missbruk och underslef från de försäkrades·

sida. Huru skall det kunna utrönas, huruvida den skadade verkligen' är. i:

behof af hjelp eller icke? Dervidlag vill jag äfven påpeka, att det i ganska

många fall är omöjligt att inom en så kort tid bestämma,' huruvida' den ska

dade 'blir half- eller helt och hållet invalid, eller om han icke rent af tillfrisk

nar. NIan torde dessutom med all' säkerhet kunna förutsätta, att antalet af

delTI, som försöka komma i åtnjutande af skadestånd, blir ganska stort, äfven

om de ådragna skadorna äro aldrig så obetydliga. Jag tror icke heller man

bör vara så sangvinisk att hoppas, att den skadades, kamrat eller för- .

lnan skall gifva vederbörande en opartisk upplysning om den· skadades..

tillstånd, allra helst då man besinnar, att den ena parten är den skadade'

och fattige arbetaren, som· skall hafva understödet, och å andra sidan' står

den mäktiga staten, som skall betala detta understöd. Jag tror derför, att

'karenstiden bör utsträckas utöfver dessa 14 dagar. Enligt ingeniörsförenin-,

gen föreslogs. denna tid till 3 månader.

Nu uppstår den frågan: hven1 ~kall under denna tid underhålla den)

skadade arbetaren? För min del vill' jag, i likhet· med en föregående talare~

lägga betalningsskyl~igheten,.under den tid, som förflyter, till dess staten utbe

talar sjukhjelp, på sjukkassorna. Vi veta, att inoln de flesta af våra verk-o

städer af någon större betydenhet hafva uppstått s. k. sjukkassor, hvilka

visat sig vara till stor nyt.ta för arbetarne. Jag föreställer lnig t. o. In., att

lagen skall kunna tvinga de verk och 'inrättningar, SOln ännu icke hafva~

sådana sjukkassor, att skaffa sig dylika. . Det är hos dessa kassor, sonl de

mindre skadade hafva att söka sin ersättning. Skulle Ulan kunna tänka sig
T

•

att en skadad arbetare kan under tre månader åtnjuta sjukhjelp från en dylik

kassa, kan st.aten under denna tid göra sig ordentligt underrättad om, huru

vi~a den skadade verkligen behöfver någon vidare hjelp eller icke.

Beträffande inspektion~n anser jag denna vara absolut nödvändig ocll>

jag instämmer med herr Fränckel deruti, att en verksam och stark inspek

tion· är oumbärlig för förslagets ledande till ett godt resultat. ~ag kan icke

neka, att d~t t. o. m.' skulle varit önskligt, att, kon1iten fralnstält ett förslag
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till inOstruktion för dessa o inspektörer. l\tlan stötei" visserligen på den svårig,.

heten, att :vi i vårt land ickehafva någon erfarenhet, huru en sådan instruk

tion bör uppgöras, nlen det första vid all lagstiftning är väl dock att tänka

på, huru den skall o förfara, som skall döma i saken. Jag kan icke heller

tänka mig, att denna lag konlmer att antagas, förrän den dömande myndig

heten fått sina förhållningsregler. Jag anser derföre, att i den nu föreslagna. .

lagen bör inrymmas en instruktion för dem, som skola hafva inspektionen

om hand. Denna instruktion kan ju vara affattad i de allnlännaste grunddrag.

Herr Kanlreraren Ekgren : Jag skall icke inlåta mig på frågan o onl den

obligatoriska olycksfallsförsäkringens större eller mindre rättmätighet, ty o det

kan naturligtvis i ett ämne sådant som detta vara åtskilligt att säga både

för och emot en sådan försäkring. Jag vill· endast i förbigående beröra den

af den ärade referenten omnänlnda utvägen för arbetsgifvaren att uti för

höjda o priser på sina varor taga ut premierna för arbetarnes försäkring. Det

synes mig, att han dervid förbisett en ganska väsentlig omständighet, den

nämligen, att priset icke alltid är beroende af producenten utan o på det behof,

som kan förefinnas hos köparen, d. v. s. konsumenten. Priset på o en .vara är

således beroende på tillgång och efterfrågan. Jag tror derföre, att arbetsgif

varen icke kan dekretera priset på den vara, som han vill afyttra.

Jag begärde egentligen ordet med anledning deraf, att herr Sebenius

yttrade, att vi sakna all erfarenhet vid lösningen af de spörsnlål, som före

komma på detta område. Vi hafva visserligen icke någon riksförsäkrings

anstalt, hvarmed vi kunnat experimentera, nlen vi hafva privata försäkrings

anstalter, som gifvit oss ganska mycken erfarenhet och en erfarenhet, som

går i den rigtning, att försäkring emot öfvergående skada frainkallar en

massa anspråk på ersättning for skador, så obetydliga, att, om icke försäk

ringen funnes, det knappt skulle blifva fråga om något hinder i arbetet. De

skadade anse sig dock utan den ringaste betänklighet kunna göra anspråk

på rätt till försäkring, endast några skäl, huru obetydliga SOln helst, kunna

anföras, och de 'göra· det så mycket hellre, då det, sonl här, gäller staten.

'Skall ersättning utgå för skada, son1 icke hindrar °den° skadade i utöfvandet

af hans yrke ·under .längre -tid än 14 dagar, då komnler Ulan derhän, att insti

tutionen blir öfverhopad nled en sådan mängd framställningar om erhållande
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af skadestånd, att det blir ett rigtigt, Hei'kulesarbete att sköta hela försäk

ringsanstalten. Gifvet är att, om man anser de öfv'ergående skadorna böra

ersättas af sjukkassorna, har Inan dervid en både 'nära till hands liggande

och synilerlige'n verksam kontroll. Jag' ber dessutom att' få påpeka det nit

och intresse, hvarmed uppsyningsmännen öfvervakat, att de, S0111 anlnält· sig

för åtnjutande' af sjukhjelp, icke erhållit denIiå längre tid' än de varit berät-
'"

tigade. Det starka band,,' som det egna intresset utöfvar, kommer nog icke

att finnas, då det gäller riksförsäkringsanstalt <?ch anspråk, som komma att

framställas på denna. Jag tror derföre, att det vore ett stort missgrepp, om

man till olycksfallsförsäkringen vill hänföra äfven dessa obetydliga öfvergå

ende ·skador. De torde bäst och lättast skötas af sjukkassorna.

Herr v. Häradshöfdingen Östberg: Med anledning af hvad senast ytt

rats 'anhåller jag att få tillägga några ord.

Först vill jag erinra mot hvad här anförts i fråga om den af mig an

tydda möjligheten för vederbörande arbetsgifvare att i sina prqdukters pris

taga "igen äfven kostnaden för olycksfal~sförsäkringBn, att denna möjlighet

dock icke kullkastas genom att man hänvisar till prisets beroende af tillgång

och efterfrågan. På samma sätt skulle om hvarje produktionskostnad kunna

sägas: »den kan' icke tagas igen, ty priset beror ju i hvarje fall på tillgång

och efterfrågan.» Denna s'enare sats får" såsom så mycket annat, upptagas

med en viss f6rsigtighet. På 'längden måste naturligtvis i regel en produk

tions afkastning, betäcka de utgifter, som varit med dess d);'ifvande förenade;

och' hvarför skulle då icke äfven afgifterna för olycksfallsförsäkringen kunna

blifva .g'en0111 produkternas pris betäckta.

Mail, synes här hafva antagit, att sjukkasseväsendet eller sjukförsäk

ringen skulle hafva någon större spridning uti vårt land. Så är doek näppe

ligen förhållandet. Arbetareförsäkringskomiten har i detta afseende samlat

alla uppgifter, SOIU nlöjligen kunnat erhållas, och deraf framgår, att sjukkas

sornas antal i Stockholm och' Göteborg visserligen är ganska stort, l1len i

öfriga delar af landet äro sjukkassoI'lia temligen fåtaliga. Antalet medlemmar

i sjukkassor eller sjukförsäkrade torde ej kunna anslås till stort mer än

100,000 personer. Det finnes derför allt skäl till tvifve~ på, att hos oss en

helt. och hållet frivillig sjukförsäkring kan få en alhnän o'nlfattning. Likaså
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är det ett faktum, att. lnånga sjukkassor äro illa organiserade och uppenbart

.icke solventa för sina åtagna förbindelser.

Herr Bankofullmäktigen,' Fil. D:r .A.rnberg: Jag har i der längsta dröjt

lned aft begära ordet, då mitt yttrande i denna fråga icke kommer att ljuda

så alldeles ?ehagligt för föreningens medl~mmar. Jag ber nämligen att få

uttala' el1 .varning för att man i sina sträfvanden för den goda saken låter

staten träda emellan på ett sätt och på ett område, så att det enskilda initia

tivet undertryckes. Man lllå, Iller eller mindre motvilligt, erkänna lämplig

heten o~h kanske äfven nödvändigheten af att staten uppträder såsom för

säkringsgifvare för olycksfall, rnen. jag tror icke, mine herrar, att man får

drifva detta medgifvande för .långt. Jag ser likväl en benägenhet dertill uti

komitens förslag, att staten skall, redan efter 14 dagar, ersätta den skadade

hans kostnader och lidanden. Denna karenstid skulle enligt lnin tanke kunna

utsträc~as mycket längre, utan .att man derföre behöfde befara någon olä

genhet för arbetarne. Under denna tid skulle de nu existerande sjukkassorna

gifva den behöfliga hjelpen. Jag vill derföre icke gå så lång~ som kOlniten

föreslagit, ty då kan man med skäl befara, att den verksamhet, som dessa

enskil~a kassor kunna utöfva och sonl uppkommer genonl arbetarnes känsla

af genlensanlt behor och gemensam ansvarighet, skall sl~s ihjäl. Det blir

icke i längden nyttigt att behandla arbetaren såsom ett omyndigt j;)arn ända

från den dag han födes och till dess han lägges i sin graf. Det kan icke

heller vara, nyttigt för samhället i dess helhet och dess sunda utveckling, att

genom en lagstiftning för arbetaren beröfva honom hvarje an~edning att,

såvidt han förmår, söka trygga sin egen framtid. Går man för långt på denna,

bana, torde, den tid komnla, då lnan ångrar detta.

Jag har härmed .icke velat uttala något omdöme om förslaget, att staten

skall öfvertaga. försäkringen af arbetarne enlot .olycksfall i arb.etet, hvilken

jag anser var~ mycket vigtig, äfven med följd af arbetarnes oförmåga att

söka betrygga sig sjelfva, utan jag har endast velat uttala dessa ord såsom

en varning elnot att taga det ena steget efter det andra. till arbetarens on1yn

dighetsförklaring.
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ARRHENlUS, J.; professor.
ASPLUND, H., ingeniör.
ASTRUP, H. R., grosshandlare.
AXE~L, J. S., grosshandlare.

Förteckning,
å

Nationalekonomiska FöreninRens Ledamöter
år 1888.

Beskyddare:

Hans Maj:t Konungep..
Förste hedersledamöter:

Hans Kongl.Höghet Kronprinsen.
Hans Kongl. Höghet Hertigen af Ve~tergötland.

Prins ~scar Carl August Bernadotte.

Ledamöter:

ÅBENIUS~ C. J., major.
ABENIUS~ K. F., v. häradshöfding.
ABRAMSON, A., grosshandlare.
ABRAMSON, G., grosshandlare.
ADELSKÖLD, C. A" f. d. major.
AFZELIUS, L; jur. dokt., revisionssekreterare. BAGGE, A., 'bankok6mn1issarie.
AGRELIUS, O. M., trafikchef. BARNEKO'V, A. G., grefve, godsegare.
AHLBERG, J., f. d. kapten. BECK-FRIIS, 'C., grefve, kabinettskammar-
AHLIN, J., handlande. herre.
AHRENBERG, H., grosshandlare. BECKMAN ~ E., redaktör.
D'ALBEDYHLL, G., friherre, major. 'BEIJER, C. G., generaldirektör. .'
ALMGREN, O., grosshandlare. BEIJER, F. P:SON, förlagsbokhandlare.
ALMQVIST, P. W., professor. BEIJER, G., grosshandlare.
ALMSTRÖlv.T, R., disponent. BELFRAGE, 'J. G.' WJJ' kam,marherre.
ANDERSON, F. A., generaldirektör. BENCKERT, H. T., rådman.
ANDERSSON, O., hemmansegare. BEN:::>IX-, W., grosshandlare.
ANDREE, S. A., öfveringeniör. BENNICH, N. A. G:SON, f. d. generaltullc1irektör.
ANKARCRONA, H. R., kommendör, t. f. general- BERG, G. F., kan1rerare.

lotsdirektör. BERG, J., revisor.
ANNERSTEDT, L., f. d. justitieråd. BERGH, A., protokollssekreterare.
ANSTRIN, W., kamrerare. BERGLUND, J. R., byråchef. '
ARNBERG, C., disponent. t BERGMAN, C. G., fil. doktor, folkskoleinspektör
ARNBERG, J. W., fil. döktor, fullmäktig i i Stockholm.

riksbanken, leclamot aJreclaktionsko111it(in. BERGM~N~ C. O.~ öfverstelöjtnant.
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BERGSTRAND, 'vV. A., redaktör.
BERGSTRÖM, P. A., landshöfding.
BERLIN, J., sekreterare.
BEvE, L., bankkassör.
BIESERT, J. C. N., bruksegare.
BILDT, C. N. D., kabinettssekreterare, kalTI-

marherre.
BILLE, F. E., k. dansk envoye.
BILLING, H., stadsnotarie.
BILLING, vV., rådman.
BJÖRKLUND, G., expeditionssekreterare.
BJÖRKl\IAN, C. A. T., landshöfding.
BJÖRNSTJERNA, O. 1\1., generalmajor.
BJÖRNSTJERNA, M., generalkonsul, kan1111ar-

herre.
BLANCK, O., generalkonsul.
BLOMSTEDT, J. A. M., löjtnant.
BOETHIUS, E., fabrikör.
BOHMAN, K., grosshandlare.
BOLINDER, C., fabrikör.
BOLIN DER, J., fabrikör.
BONDE, C. C:SON, friherre, kanl111arherre.
BosTRöM, F. A:, ryttmästare.
BOSTRÖ~I, G., godsegare.
BRANDT, A., grosshandlare.
BRATT, C. ·E'., disponent.
BHAUNERHJEL~l, H.; ryttmästare.
BRISSMAN, G. L., rådman.
BRool\lE, L., kapten.
BRO\VN, M., fabriksidkare.
BRUSE'VITZ, E. H., myntdirektör.
BRÅKENHJEL~I, P. J., underståthållare.
BUNSO\V, F., grosshandlare.
BUREN, A. O.G., kammarherre.'
BUREN, C., hruksegare*.
BÄCKSTRÖM, C. A., bruksegare.

CARLHEIM·GYLLENSKIOLD, A,. T., kamn1ar'
junkare.

CARLSON, O., direktör.
CASPAR, J., agent.
CASPARSSON, E., bankhokhållare.
CASSEL, E., v. häradshöfding.
CEDERLUND, E., grosshandlare.
CEDERSCHI.ÖLD, S., t. f. kommerseråd, kam-

marherre.
CERVI!'r, C.,' bankir.
CERVIN, C. G., bankir.
CHRISTlERSON, T., byråchef.
CLARHOLM, J. E., kamrerare.
COLLIANDER, A., grosshandlare.
CRONQUIST, W., ingeniör.

* Ständig ledamot.

CRl:SEBJÖRN, J. L, öfverstelöjtnant.
CäSTER, F. L., fabriksidkare, f. d. vice kon-

sul.
DAHLBERG, J. P., bruksegare.
DAHLERUS, G. E., stadskassör.
DANELIUS, B. A., grosshandlare.
DAVIDSON, A.
DAVIDSON, ·B., amanuens. '
DAVIDSON, D., docent.
DAVIDSON, H., generalkonsul.
DE GEER,' L., friherre, t. f. kanslisekreterare.
DE LA GARDlE, R., grefve, landshöfding.
DE MARE, A. B., bruksegare.
DICKSON,' C., med. doktor *.
DICKSON, O., friherre, grosshandlare *.
DICKSON, R., landshöfding.

EBERSTEIN, C., bankdirektör.
ECKERSTRÖM, R. E., expeditionschef.
EDGREN, A. A., 'direktör.
EHRENHEIM, P. J. VON, universitetskul)sler.
EHRENsvlRD, C. A., grefve, minister för ut-

rikes ärendena.
EKGREN, C. E., kalTIrerare.'
EKMAN, C. E., bruksegare*.
EKMAN, J. J., grosshandlare. '
EKMAN, O., f. d. konsul.
ELLIOT, J. E., justitiekansler.
ENELL, O., bankkassör.
ENGELLAU,' J. P., grosshandlare.
ENGELLAU, L., grosshandlare.
ENGESTRÖM, J. VON} v. häradshöfding..
ESSEN, F: VON, friherre, statsråd.
E'VERS, O., generaldirektör.,

FAHLCRANTZ, G. E., v. häradshöfding.
FAHNEHJELl\l, O., civilingenjör.'
FALK, C.~ fil. doktor.
FALK, S., kamrerare.
FOCK, A. H., friherre, f. d. kansliråd, full~

mäktig i riksbanken.
FORSGREN, R.', grosshandlare:.
FORSSELL, H., presiden t, .föreningens L~ice

ordförande.
FORSSNER, H., stadslTIäklare.·
FOUGT, C., bankdirektör.
FRAENCKEL, L., bankir.
FRANCKE, J. E., grosshandlare.
FRANCKE, R., grosshandlare.
FRESTADlUS, A; .VV., gros·shandlare.
FRIBERG, F., bankokommissarie.
FRIEDL'1~DER, H., grosshandlare.
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HULTBERG, H. W., rådlnan.
HUMMEL, e. D., grosshandlare.
HUSBERG, H., v. häradshöfding.
Huss, M. 'V., revisionssekreterare.
HÅKANSSON, J., stadsmäklare.
HÖGLUND, A., konsul.
HÖGLUND, O. M., fil. doktor, grosshandlare.
HÖJER, M., lektor.
HÖKERBERG, A., direktör.
HÖRNELL, R., redaktör.

LAGERBRING, G. O. R., friherre, kapten, di
rektör.

LAGERCRANTZ, C., major.
LAGERGREN, G. B., amanuens i finansdeparte

m'entet.
LAGERHEIM, A., kabinettskamnlarherre, en-

voye.
LAGERHEIM, N. O., departen1entschef..
LAGERHJELM, P., bruksegare.
LAGER\VALL, B., v. häradshöfding.
LAMM, A., med. doktor.
LAMM, H., grosshandlare.
LAMM, J., ingenjör.

JANZON, O., kamrerare.
JENTZEN, C., med. doktor.
JOHNSON, A., konsul.

,JONSSON, O., ledamot af riksdagens andra
kamnlare.

JOSEPHSON, S., grosshandlare.
lSAKSON, e. J. A., skeppsmätningskontrollör~

KASTENGREN, e. O. F., kalnrerare.
KEYSER, e. T. G., kommendörkapten.
KEYSER, S., grosshandlare.
KIERULF, O. R., förutv. statsminister.
KINBERG, E. G., byråchef.

IKINBERG, L. O., grosshandlare.
L-EGGSTRÖM, A. V. T., kaptell. 'I KJELLANDER, A., assist~nt i Arluens
.EGGSTRÖM, 1., boktryckare. sionsKassa.
ALLENBORG, B. M. F. C. W., ,ryttm~stare. KJELLBERG, C. O., grosshandlare*.
AMILTON, G., grefve, godsegare. KJELLBERG, J., grosshandlare.
AMILTON, H., grefve, t. f. byråchef. KLINGENSTIERNA, E. G., f. d. öfversle.
AMMARSKJÖLD, e. G., justitieråd. KLINTBERG, e., v. häradshöfding.
AMMER, e., juvelerare. KLINTEBERG, F. AF, hofrättsfiska1.
ANSEN, H., bokhållare. KOCKUM, L. P., godsegare.
AUFF,MAN, K., grosshandlare. KÖERSNER, W., fil. doktor, redaktör.
AVERMAN, S., bruksinspektor. KRJEMER, ,A. R. ,VON, friherre, Inaj or.
ECKSCHER, E., bankdirektör. KRUSENSTJERNA, ,J. E. VON, statsråd.
ECKSCHER, 1., juris doktor. KRUSENSTJERNA, 'V. E. VON, kapten.
EDERSTIERNA, F. L. S., landshöfding. KULLBERG, J. W., kapten.
EILBORN, O., gl~osshandlare.

ERLITZ, K., v. häradshöfding.
ERNBLOM, E. A., kammarrättsråd.
ERNMARCK, e. G., justitieråd.
ERSLOW, C., fil. doktor, redaktör.
ERZOG, P., bokbindare.
ESSLER, H., bokhållare.
lERTA, e. G., kapten.
ILDEBRAND, H., riksantiqvarie.
JRSCH, E., civilingeniör.
IRSCH, l., grosshandlare.
OCHSCHILD, e. F. L.~ friherre, f. d. envoye.
OLMERZ, e. G. G., t. f. direktör.
ORNGREN,. L. H., grosshandlare.

RÄNCKEL, E., generalkonsul.'
UNCK, e. O. AF, f. d. major.
ÖRSELIUS, G., direktör.

~AGGE, A., kontorschef i Mälareprovinsernas
enskilda bank.

AVELIUS, J. E., bruksegare.
EBER, P. A., bankir.
EIJER, G., kapten;
EORGII, A., skeppsklarerare.
ERLE, e. J. H., departementschef.
IHL, G., bankdirektör.
RIPENSTEDT, e., v. häradshöfding.
RIPENSVÄRD, J. O., f. d. auditör.
ROLL, V. L., landshöfding.
UMiELIUS, A., ledan10t af riksdagens andra
kalnmare.

UNTHER, E.; sekreterare.
YLDEN, H., professor.
YLDENSTOLPE, A. L. FERsEN, grefve, kansli
råd.

YLLENSVÄRD, W., e. o. tjenstelnan i Öfver
ståthållareembetet för uppbördsärenden.

ÖRANSSON, E. F., ingenjör.
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LAMM, O., bokförläggare.
LANCKEN, C. E. VON DER, fil. doktor, expedi-

tionschef.
LARSON, F., tjensteman i riksbanken.
LARSSON, L. O., fullmäktig i riksbanken.
LAURELL, E., godsegare.'
LAVAL, G. DE, fil. doktor, civilingeniör.
LEFFLER, J ..A., fil. ,doktor, ledanlot aJredak-

tionskolJliten.
LEIJONHUFVUD, B.A., friherre, generallöjt-

nant.
'LEIJONHUFVUD, G., friherre, f. d. justitiekan-

sler.
LETTSTRÖM, G., bankdirektör.
LE\VENHAUPT, S., grefve, amanuens do-

mänstyreisen.
LIDELL, C. E., fil. doktor.
LIDELL, P., kassör' och bokhållare i Folk-

skolelärarnes pensionsinrättning.
LILJEWALCH, T., stadsmäklare.
LILLIES~ÖLD,E. W., kamrerare.
LILLIESTRÅLE, W., president.
LINDBERG, G., ingeniör.
LINUBLOM, A., tjensteman i riksbanken.
LINDEBERG, K. M., byråingeniör. '
LINDELL, P., ingen~ör.

LINDENCRONA, A., T., bandirektör.
LINDHAGEN, D. G., professor.
LINDHE, A., H., godsegare.
LINDQVIST, J., bankdirektör.
LiNDROTH, C. A., grosshandlare.
LINDSKOG, F., arkitekt.
LINDSTEDT, A. W., kamrerare.
LJHNGBERG, C. E., f. d. advokatfiskal.
LJUNGCttEN, C. J., v. häradshöfding.
LJU~GLÖF, K., grosshandlare *.
LJUNGMAN, !L V., fil. doktor.
LJUNGQVIST, K. O., bruksegare *.
LOTHIGIUS, G. F., major.
LOVEN, C., f. d. professor, sekreterare.
LOVEN" J., grosshandlare.
LU'NDBERG, K., grosshandlare.
LUNDELL, G., f. d. apotekare.,
LUNDIN, C. R., grosshandlare.
LUNDST~ÖM, C.. F., godsegare.

MALMSTRÖM, C. G., f. d. -riksarkivarie.
:\{ALMSTRÖM, G., fiL doktor.
MARTIN, H. W., expeditionschef.
MAY, J., kam~erare.

MEVES, J. S., byråchef.
~fEYERSON, H., grosshandlare.

* Ständig ledamot.

l\iICHAELI, J., grosshandlare.
1\1ITTAG-LEFFLER, G., professor.
MOLL, F., handelsbokhållare.
MOLL, L, bankdirektör.
MOLL, V., bokhållare.
MONTAN, C. O., v.. häradshöfding.
MONTAN, E. W., professor, redaktör.
MUNTHE, A., bankbokhållare.
MÖRK, A., bankkassör.

NACHMANSON, H., grosshandlare.
NEIJBER, M. J., f. d. stadsmäklare.
NERMAN, G. M., major.
NORDEN FALK, C., landshöfding.
NORDENFALK, J., ,friherre, gods~gare.

NORDENFELT, L. M., landtnläteridirektör.
NORDENSKIÖLD., A. E., friherre, professor.
NORDLANDER, D., generaldirektör.
NORIN, C.' A., stadsnotarie.
NORSTEDT, E., bruksegare.
NYSTRÖM, C., med. licentiat, fil. doktor.

ODELBERG, C. A., kapten.
OLROG, T., grosshandlare.
OLSSON, T., bergsingeniör.
OTTER, C. G. VON, friherre, statsråd.

PALME, B., fil. kandidat.
PALME, J. H., bankdirektör, leda/not aj'redak.-

tionskonliten :1:.

PALME, S. T., löjtnant.
PALMQVIST, G., bokfö....läggare.
PALMSTIERNA, N. A. H., friherre, statsråd.
pAYKULL, L. G. VON, friherre, f. d. kapten ..
PETERSEN, A. F. SKO\V-, kamrerare.
PETERSENS, H. AF, t. f. kansliråd.
PETERSSON, P. A. G., rådman.
PEYRON, A., grosshandlare.
PEYRON, L., grosshandlare.
PHILIPSON, C. D., konsul.
PHILIPSON, J., bankdirektör.
PIHLGREN, A., ingeniör.
PIPER, C. G. F.,. grefve, hofstallmästare.
PLATEN, L., friherre, aktuarie.
POSSE, A. R. F:sON, grefve, president, jor

eningens orc(förande.
PRINTZSKÖLD, O., landshöfding.
PRIPP, G. F., e. o. tjensteman i riksbanken ..

RAHM, G., fabrikör.
RAMSTEDT, V., grosshandlare.
RAPHAEL, A., fil. doktor.
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REDLICH, W. F. VON, generalkonsul.
REHBINDER, H., friherre, t. f. kommerseråd.
RETTIG, G., generalkonsuL
RETTIG, H., v. häradshöfding.
RETZIUS, G., e. o. professor.
REUTERSVÄRD, P., hofmarskalk.
RIBBING, E., kabinettskamlnarherre, öfverste.
RIBBING, G., hofrättsfiska1.
RIBEN, L. W., statskommissarie.
RICHERT, J. C.; förutv. ~tatsråd.

RICHTER, F., sekreterare, fullmäktig i riks-
banken.

RINMAN, C., bruksegare.
Roos, A. \V., generalpostdirektör.
ROSEN, A. A. G. VON, grefve, öfverste.
Ros~N, C. ··G. VON, grefve, öfverstekamlnar-

junkare *.
ROSEN, G. VON, grefve, assessor.
RUBENSON, L., grosshandlare.
RUBENSON, M., sekreterare.
RYDBERG, O. S., kansliråd.
RYDIN, H. L., professor.
RYDING, B. T. G., landshöfding.
RÖDBOM, G., direktör.

SAMSON, E., direktör.
SAMSON, O., direktör.
SAMZELIUS, P., statskomlllissarie.
SANDBERG, G., byråchef..
SANDEBERG, F. AF, bokhållare.
SCHALEN, C. A., v. häradshöfding.
SCHALEN, W., v. häradshöfding.
SCHNELL, C., grosshandlare.
SCHUMACHER, C. W., bagare.
SCHUMBURG, R., grosshandlare.
SCHWERIN, W. G. VON, friherre, godsegare.
SCHÖNMEYR, A. C., f. d. kOlllmendörkapten.
SEBARDT, C. W., hofapotekare.
SEBENIUS, J. L., ingeniör.
SEDERHOLM, E., hruksegare.
SIDENBLADH, E., örverdirektör.
SJÖBERG, G., arkitekt.
SJÖGREEN, O. A., kansliråd *.
SKOGMAN, C. J. A., fr.iherre, f. d. kommen-

dörkapten.
SKÖLDBERG, O., bokhållare.
SMERLING, C. F., f. d. kansliråd.
SMITH, C. G., ingeniör.
SMITH, L. O., grosshandlare *.
SMITH, O., fil. doktor.
SMITT, J. Vl., generalkolisul.
SOHLMAN, H., juris kandidat.

* Ständig ledamot.

SPARRE, N. G. A., grefve, kan1marherre.
STARCK, A., gros~handlare.

STEINMETZ, H., landtbruksingeniör.
STERNER, E., kassör i riksbanken.
STJERNSPETZ,P. A. H., f. d.·major.
STOCKENSTRÖM, C. VON, bruksegare.
STOLPE, C. M. G., sekreterare.
STRANDBERG, G., t. f. stadsmäklare.
STRÅLE, W., godsegare.
STUART, J., v. häradshöfding.
STUART, L., f. d. auditör.
STYFFE, K.,öfverdirektör.
STÅLHAMMAR, A., öfverstelöjtnant.
SUNDSTRÖM, H., grosshandlare.
S"TALIN, W., protokollssekreterare.
SVARTLING, A., konsul.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
SVINHUFVUD, C. A. C., bruksegare.
SYBERG, F., grosshandlare.
SYDO'V, F. VON, hamnkapten.
SÖDERBERG, A., kassör i riksbanken.
SÖDERBERG, J. E., förste aktuarie.
SÖDERGREN, W., literatör.
SÖDERSTRÖM, e., grosshandlare.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.

TAMM, A., 'fil. doktor, kontrollör.
TAMM, C., bruksegare.
TAMM, C. G. A., friherre, öfverståthållare.
TEMPELMAN, V., f. d. protokollssekreterare.
TESCH, W., direktörA
THEMPTANDER, O. R., landshöfding.
THIEL, E., bankdirektör.
THOREN, J., tjensteman i riksbanken.
THULIN, G., juris kandidat.
THYSELIUS, E. J. A., e. o. biblioteksamanuens.
THYSELIUS, P., t. f. kanslisekreterare.
TILLBERG, C., kamrerare.
TITZ, C. A., konsul.
TOTTIE, H., grosshandlare.
TROlLlUS, C. O., f. d. generaldirektör.
TROlLlUS, C. R., v. häradshöfding.
TROlLlUS, H., grosshandlare.
TÖRNEBLADH, I., landskamrerare:
TÖRNEBLADH, R., lektor, fullmäktig i' riks

banken.
TÖRNQVIST, A., kalnrerare.

UDDENBERG, E., generalkonsul.
UGGLAS, C. G. AF, friherre, f. d. öfverståt

hållare.'
ULRICH, A., borgmästare.
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W ACHTMEIsrER, H. H:SON ~ grefve, expedi t.ions
chef.

WADSTEIN, T., tjensternan i riksbanken.
VY" jERN, C. F., t. f. president, 'pä{l/not q,f

reda.ktionskondten Ii:.

W JERN, M. E., grosshandlare *.
W JERNMARK, C. J., löjtnant.
W AHLENIUS, W., bokhållare.
WAHLIN, C. A., grosshandlare.
WAHREN, G., fabrikör.
WARREN, H., fabrikör.

. VALENTIN, I., direktör.
VVALLDEN , W., godsegare.
WALLENBERG, G. O.~ löjtnant.
WALLENBERG, K., bankdirektör.
WALLENSTEEN, J. A., kammarrättsråd.
WANCKE, F., bankkassör.
WARBERG, O., tjensteman i riksbanken.
WARBURG, S., agent.
WAVRINSKY, A. E., grosshandlare.
'VEDBERG, J., grosshandlare.
VVESTMAN, C., v. härac1shöfding, ,föreningens

sekreterare. '
WEYLANDT, L. R., b·ankir.
WIESELGREN, S., generaldirektör.
WIJK, O., grosshandlare *.
"VIKBLAD, S. H., sekreterare.
WIKSTRÖM, C., gl'osshandlare.

* Ständig ledamot.

WIKSTRÖM, P., grosshandlare.
WINBORG, T., fabriksidkare..
'VINROTH, A. O., professor.
VIRGIN, O., kapten.
WRETMAN, F., fil. doktor.
WÄSTFELT, C. G. N. L., hofrättsassessor.

ZELLEN, J. O. AF, byråchef.
ZETHELIUS, F., registrator.
ZETHRJEUS, F.

ÅBERGSSON, A. V., justitieråd.
ÅBOM, J., grosshandlare.
ÅKERHIELM: L., friherre, statsråd.
ÅKERMAN, H., envoye.
ÅKERMAN, R., professor.
ÅKERMAN, V., grosshandlare.
ÅMARK, W. T., kan1rerare.
ÅNGSTRÖM, C. A., professor.

ÖBERG, J. E:, bokhållare.'
'ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖRTENBLAD, T., ingenjör.
ÖSTBERG, G. F., godsegare.
ÖSTBERG, J., v. häradshöfc1ing.
ÖSTERLIND, A., grosshandlare.

KOI"responderande ledamot:

MALARCE, A. E. DE, Secretaire perpetuel de la Societe des institutions de preyoyance de
France.




